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Betreft: saneringsevaluatie

Geachte heer Van der Hout,

Hierbij doen wij u de evaluatie toekomen van de sanering van de
met minerale olie verontreinigde grond op de lokatie Burgemeester
Bruntstraat 1 te Nieuwerbrug.

Bodegraven, 19 januari 1995

INLEIDING

op de lokatie is een transportbedrijf gevestigd. Op het terrein
bevindt zich een.tankinstallatie.
In mei 1994 is door Lexmond Milieu-Adviezen B.V. ter'plaatse een
verkennend bodemonderzoek verricht vanwege de voorgenomen overname
van het bedrijf, inclusief het bijbehorende bedrijfsterrein
(rapport 94.5459/JL).

Ten behoeve van het beoordelen van de bodemkwaliteit en ten
behoeve van het karteren van een verontreiniging zijn twintig
boringen geplaatst (nrs. 1 t/m 20). Vier boringen zijn afgewerkt
met een peilbuis (zie bijlage 1.2 en 1.3).
Ter plaatse van de boringen 1, 7, 8 en 10 t/m 19 is aan het
opgeboorde bodemmateriaal een dieselgeur waargenomen. De
dieselgeur is waargenomen vanaf maaiveld tot op een diepte van
circa 1,6 meter beneden maaiveld (m-mv). Uit de chemische analyses
bleek dat het gehalte aan minerale olie in een grondmonster uit de
kern van de verontréiniging (3100 mg/kgds), de B-waarde
overschreed. Het gehalte aan minerale olie in het grondwater uit
peilbuis 18 (310 gg/1) overschreed de B-waarde. Uit de resultaten
van het bodemonderzoek bleek dat de bodem rondom de dieselpomp
licht tot matig verontreinigd is met minerale olie.

K.v.K. Gouda nr. 31.493

Duitslandweg 7 2411 NT Bodegraven telefoon 01726 -14255/18164
Postbus 143 2410 AC Bodegraven telefax 01726 - 12226
Rabo Bodegraven, rek.nr. 30.88.90.507, gironr. van de bank 254149
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Onze referentie: 6483/EM
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Betreft: saneringsevaluatie

Geachte heer Van der Hout,

Hierbij doen wij u de evaluatie toekomen van de sanering van de
met minerale olie verontreinigde grond op de lokatie Burgemeester
Bruntstraat 1 te Nieuwerbrug.

INLEIDING

Op de lokatie is een transportbedrijf gevestigd. Op het terrein
bevindt zich een tankinstallatie.

In mei 1994 is door Lexmond Milieu-Adviezen B.V. terplaatse een
verkennend bodemonderzoek verricht vanwege de voorgenomen overname
van het bed-ijf, inclusief het bijbehorende bedrijfsterrein
(rapport 94.5459/JL).

Ten behoeve van het beoordelen van de bodemkwaliteit en ten
behoeve van het karteren van een verontreiniging zijn twintig
boringen geplaatst (nrs. 1 t/m 20). Vier boringen zijn afgewerkt
met een peilbuis (zie bijlage 1.2 en 1.3)

Ter plaatse van de boringen 1, 7, 8 en 10 t/m 19 is aan het
opgeboorde bodemmateriaal een dieselgeur waargenomen. De
dieselgeur is waargenomen vanaf maaiveld tot op een diepte van
circa 1,6 meter beneden maaiveld (rn-mv). Uit de chemische analyses
bleek dat het gehalte aan rninerale olie in een grondmonster uit de
kern van de verontrèiniging (3100 mg/kgds), de B-waarde
overschreed. Het gehalte aan minerale olie in het grondwater uit
peilbuis 18 (310 g/l) overschreed de B-waarde. Uit de resultaten
van het bodemonderzoek bleek dat de bodem rondom de dieselpomp
licht tot matig verontreinigd is met minerale olie.

K.v.K. Gouda nr. 31.493
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utec B.V.
De h;er J.E. van der Hout
Postus 198
241fl.AD BODEGVEN

- t. e .. .... _.t-.-1 £.t

V
... L-s *:e..

Bodegraven, 19 januari 1995

Duitslandweg 7 2411 NT Bodegraven telefoon.01726 . 14255/18164
Postbus 143 2410 AC Bodegraven telefax 01726 - 12226
Rabo Bodegraven, rek.nr. 30.88.90.507, gironr. van de bank 24149
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Ter plaatse van boring 20 (oliebar) werd aan het opgeboorde
bodemmateriaal geen oliegeur waargenomen. Uit de chemische
analyses bleek dat het gehalte aan minerale olie in grondmonster
20(10-60) (18000 mg/kgds) de C-waarde (5000 mg/kgds) in ruime mate
overschreed.

ONTGRAVING

op 19 december 1994 is de schone toplaag, met een gemiddelde dikte
van 0,5 meter, ontgraven en tijdelijk in depot geplaatst, waarna
de met minerale olie verontreinigde grond is ontgraven en
afgevoerd.
De ontgraving van de met minerale olie verontreinigde grond is
plaatselijk doorgezet tot een diepte van 1,5 meter beneden
maaiveld (m-mv) (zie bijlage 1.4).
omdat de verontreiniging zich gedeeltelijk onder de niet-
onderheide bebouwing bevond, is vanaf 0,5 m uit de bebouwingen

T-u2ond,r ta d gegraven. Van de achtergebleven restverontreiniging
zijn monsters genomen.

om herbesmetting van het gesaneerde terreindeel te voorkomen is
langs de bebouwing een fol-ie aangebracht. Na de ontgraving is op
de putbodem een horizoraledrainage aangebracht die op een
pompput is aangesloten.

Ter plaatse van de oliebar is onder de tegelstrook circa 1,5 m'
zand ontgraven, tot op de kleilaag (0,6 m-mv).
De ontgraving is aangevuld met schoon zand en met de in depot
geplaatste schone toplaag. In totaal is 69,58 ton met minerale
olie verontreinigde grond afgevoerd naar de thermische
reingigingsinstallatie ATM te Moerdijk. In bijlage 2 is een
overzicht van de weegbonnen opgenomen. -- -

CONTROLE VAN DE SANERING

Na de ontgraving zijn twee controlemonsters genomen van de
putwanden (2 en 3) en drie controlemonsters van de putbodem en de
putwanden (1, 5 en 7). Tevens is de restverontreiniging onder de
bebouwing bemonsterd. Twee grondmengmonsters en een separaat
grondmonster zijn geanalyseerd op het gehalte aan minerale olie.
Ter controle van de grondwaterkwaliteit is één watermonster uit de
drain geanalyseerd op het gehalte aan minerale olie. De plaats van
de bemonsteringspunten is weergegeven in bijlage 1.5.

Uit de chemische analyses (bijlage 3) blijkt dat het gehalte aan
minerale olie in de controlemonsters van de putbodem de
streefwaarde niet overschrijdt. Het gehalte aan minerale olie in
controlemonster 2 (oostelijke putwand) overschrijdt de
streefwaarde in geringe mate. Het gehalte aan minerale olie wordt
echter veroorzaakt door de aanwezigheid van humuszuren in het
analysemonster (zie analysecertificaat).

to
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Ter plaatse van boring 20 (oliebar) werd aan het opgeboorde
bodemmateriaal geen oliegeur waargenomen. Uit de chemische
analyses bleek dat het gehalte aan minerale olie in grondmonster
20(10-60) (18000 mg/kgds) de C-waarde (5000 mg/kgds) in ruime mate
overschreed.

ONTGRAVING

Op 19 december 1994 is de schone toplaag, met een gemiddelde dikte
van 0,5 meter, ontgraven en tijdelijk in depot geplaatst, waarna
de met minerale olie verontreinigde grond is ontgraven en
afgevoerd.
De ontgraving van de met minerale olie verontreinigde grond is
plaatselijk doorgezet tot een diepte van 1,5 meter beneden
maaiveld (m-mv) (zie bijlage 1.4)

Omdat de verontreiniging zich gedeeltelijk onder de .pj-
orderheide bebouwing bevond, is vanaf 0,5 m uit de bebouwingen
onder talud gegraven. Van de achtergebleven restverontreiniging
zijn monsters genomen.

Om herbesmetting van het gesaneerde terreindeel te voorkomen is
langs de bebouwing een ,eole aangebracht. Na de ontgraving is op
de putbodem een horizontale drainage aangebracht die op een
pompput is aangesloten.

Ter plaatse van de oliebar is onder de tegelstrook circa 1,5 m3

zand ontgraven, tot op de kleilaag (0,6 m-mv).

De ontgraving is aangevuld met schoon zand en met de in depot
geplaatste schone toplaag. In totaal is 69,58 ton met minerale
olie verontreinigde grond afgevoerd naar de thermische
reingigingsinstallatie ATM te Moerdijk. In bijlage 2 is een
overzicht van de weegbonnen opgenomen. -- -

CONTROLE VAN DE SANERING

Na de ontgraving zijn twee controlemonsters genomen van de
putwanden (2 en 3) en drie controlemonsters van de putbodem en de
putwanden (1, 5 en 7) . Tevens is de restverontreiniging onder de
bebouwing bemonsterd. Twee grondmengmonsters en één separaat
grondmonster zijn geanalyseerd op het gehalte aan minerale olie.
Ter controle van de grondwaterkwaliteit is één watermonster uit de
drain geanalyseerd op het gehalte aan minerale olie. De plaats van
de bemonsteringspunten is weergegeven in bijlage 1.5.

Uit de chemische analyses (bijlage 3) blijkt dat het gehalte aan
minerale olie in de controlemonsters van de putbodem de
streefwaarde niet overschrijdt. I-let gehalte aan minerale olie in
controlemonster 2 (oostelijke putwand) overschrijdt de
streefwaarde in geringe mate. I-let gehalte aan minerale olie wordt
echter veroorzaakt door de aanwezigheid van humuszuren in het
analysemonster (zie analysecertificaat)
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onder de bebouwing is een restverontreiniging achtergebleven
waarvan het gehalte aan minerale olie de interventiewaarde in
ruime mate overschrijdt.

Het gehalte aan minerale olie in het grondwater uit de drainput
overschrijdt de streefwaarde niet.

EVALUATIE

Op 19 en 20 décember 1994 is op de lokatie Burgemeester
Bruntstraat 1 te Nieuwerbrug de met minerale olie verontreinigde
bodem gesaneerd.

Onder de niet-onderheide bebouwing is een restverontreiniging
achtergebleven waarvan het gehalte aan minerale olie de
interventiewaarde in ruime mate overschrijdt. Deze rest-
verontreiniging is met behulp van een folie afgeschermd van de
gesaneerde terreindelen.

In totaal is 69,58 ton met minerale olie verontreinigde grond
afgevoerd naar de ATM te Moerdijk.

op basis van de zintuiglijke waarnemingen en de resultaten van de
chemische analyses kan worden geconcludeerd dat, voor zover de
verontreiniging zich niet onder de bebouwing bevindt, de met
minerale olie verontreinigde bodem op het terrein aan de
Burgemeester Bruntstraat 1 te Nieuwerbrug in voldoende mate is
gesaneerd.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
Lexmond M,£1ieu-Adviezen B.V.

A. C. 'Lexmond

Behandeld door E.J. Merkelijn

IE

S

.A.C. Lexmond

Behandeld door E.J. Merkelijn

Onder de bebouwing is een restverontreiniging achtergebleven
waarvan het gehalte aan minerale olie de interventiewaarde in
ruime mate overschrijdt.

Het gehalte aan minerale olie in het grondwater uit de drainput
overschrijdt de streefwaarde niet.

EVALUATIE

Op 19 en 20 dècember 1994 is op de lokatie Burgemeester
0 Bruntstraat 1 te Nieuwerbrug de met minerale olie verontreinigde

bodem gesaneerd.

Onder de niet-onderheide bebouwing is een restverontreiniging
achtergebleven waarvan het gehalte aan minerale olie de
interventiewaarde in ruime mate overschrijdt. Deze rest-
verontreiniging is met behulp van een folie afgeschermd van de
gesaneerde terreindelen.

In totaal is 69,58 ton met minerale olie verontreinigde grond
afgevoerd naar de ATM te Moerdijk.

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen en de resultaten van de
chemische analyses kan worden geconcludeerd dat, voor zover de 1 C)

verontreiniging zich niet onder de bebouwing bevindt, de met
minerale olie verontreinigde bodem op het terrein aan de
Burgemeester Bruntstraat 1 te Nieuwerbrug in voldoende mate is
gesaneerd.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
Lexmond M lieu-Adviezen B.V.
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PROJEKT: 94.5459/JL

SCHAAL 1: 200 (A3)

DATUM : April 1994

'Van Schaik B.V., Nieuwerbrug
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BtJLAGE 1.3 DETAILSCHETS

asfalt

met minerale olie
in rond en/of grondwater

A
/LEXMOND
MILIEU - AOVIEZEN BV

Van Schaik B.V

PROJEKT: 94.5459/JL

SCHAAL 1: 100

DATUM: april 1994

Nieuwerbrug
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DATUM: december 1994

NieuwerbrugVan Schaik B.V
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Milieutec b.v.
Weypoort 21-A, 2415 BV Nieuwerbrug
Postbus 198, 2410 AD Bodegraven
Tel.: (03488) 8845*
Fax: (03488) 8647
KvK-Gouda HR.nr.: 34.309
Kvk-Gouda G.W:W. nr.: A-7.516

: Burgemeester Bruntstraat 1
NIEUWERBRUG

ATM-Moerdijk

: Milieutec BV

: 107304D05821

Bestemming

Transporteur

Afvalstr.nr.

(0

Rit. nr. Datum Netto Ge- Kenteken

1
jwicht(ton)

1 1

20-12-1994 15,680 BB-BZ-12

21-12-1994 26,700 BB-BZ-12

21-12-1994 20,780 BB-BZ-12

23-12-1994 6,420 77-42-TB

TOTAAL 69,580 TON

1 ---ij

WEEGBONNEN OVERZICHT

0 Proj ect

.

I

I

IIO'1TL

Mitieutec bv.
Weypoort 21-A, 2415 BV Nieuwerbrug
Postbus 198, 2410 AD Bodegraven
TeL: (03488) 8845
Fax: (03488) 8647
KvK-Gouda HR.nr.: 34.309
Kvk-Gouda G.WW. nr.: A-7.516

Rit. nr. Datum Netto Ge-
wicht(ton)

Kenteken

1. 20-12-1994 15,680 BB-BZ-12

2. 21-12-1994 26,700 BB-BZ-12

3. 21-12-1994 20,780 BB-BZ-12

4. 23-12-1994 6,420 77-42-TB

TOTAAL 69,580 TON

WEEGBONNEN OVERZICHT

Proj ect Burgemeester Bruntstraat 1
NIEUWERBRUG

Bestemming ATMMoerdijk

Transporteur Milieutec BV

Afvalstr . nr. 107304D05821
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Steenhojwerstraat 15

3194 AG Hoog-vliet (Rt)

Telefoon : 010 - 472 02 99

Telefax 010 - 416 30 34

Bank 35 66 05 655

Postgiro 455 669

BTW nr : 802365395 B01

HEINRICI MILIEULABORATORIUM B.V.

Monsterkode 1 2 3

Parameter eenheid rapportage-
grens

------------------------- ------------ ------------ ---------- ---------- ----------
Datum opdracht 22112/94 22112194 22112194

Minerate Olie (GLC)
4> mineraLe otie (GLC) mg/kgds 50 9800 < 50 70 1)

Fractie C8-clo % 5 < 5 < 5 < 5
Fractie 00-02 % 5 5 < 5 < 5

Fractie 02-04 % 5 15 < 5 < 5

Fractie C14-C20 % 5 55 < 5 15

Fractie C20-C26 % 5 25 < 5 20

Fractie C26-C34 % 5 < 5 < 5 45

Fractie C34-C40 % 5 < 5 < 5 20

Diverse analyses
Droge stof % (wlw) 0,1 84,4 72,9 69,3

40

40

J Heinr* i (Nedertand) BV
R erda , 30112/1Z4

1) Het gehalte aan minerale olie wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van
humuszuren in het anaLysemonster.

10

HEINRICI MILIEULA

m Is

INGESCHREXIEN IN HET STERL
B REG E07=R

BORATORIU

VOOR LABOPATORIA ONDER NR. L 07
GEBrEDEN ZOAU NADER OMSCHREVEN

csj IN DE ERKENNING.
QUA^
BY SIIMLAB

Al ome werkna~ wordm uitgevoerd ondff de alg- v~amdm gedep~ bij de A~di~ents~wik
teRottdam.Eenexmpl~v~aardenwordtuop%,~ktoegtuurd. HwdeLsre~KVK..244150Rotterdm

0
opdrachtgever: Lexmond Mitieu Adviezen BV Pagina : 1 1 1

omschrijving : V. Schaik -opdrachtnummer 494121214

Anatyseresultaten Grondmonster(s) Produktiedatum 30/12194
Referentienummer 94.6783/EM

Monsterkode: 1 4+6

2 1+5+7

3 2

Opdrachtgever: Lexmond MiUeu Adviezen BV

Omschrijving : V. Schaik -

AnatyseresUltaten Grondmonster(s)

Monsterkode: 1 4+6

2 1+5+7

3 2

.

Monsterkode 1 2 3

Parameter eenheid rapportage-

grens

Datum opdracht 22/12/94 22/12/94 22/12/94

Minerale Olie (GLC)

MineraLe Olie (GLC) mg/kgds 50 9800

Fractie C8-C1O 7. 5 < 5

Fractie C10-C12 Z 5 5

Fractie C12-C14 5 15

Fractie C14-C2O Z 5 55

Fractie C20-C26 Z 5 25

Fractie C26-C34 5 < 5

Fractie C34-C40 5 < 5

i (Neder'and) BV

30/12/1994

1) Het gehalte aan minerate olie wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van

humuszuren in het analysemonster.

A] onze werkzaanvheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Aondisse.nmtturethlbank

HEINRICI MILIEULABORATORIUM B.V.

HEINPJCI MILIEULABORATORIUM IS
- INGESCHREVEN IN HET STERLAB REGISTER

VOOR LABORATORLA ONDER NR. L 071 VOOR
GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN

T_ IN DE ERKENNING.
QUALIFol)

te Rotterdam. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt u op verzoek toegestuurd. HandeLsregister KVX. nn 244150 Rotterdam BY srLAB

< 50

< 5
< 5
< 5
< 5
< 5
< 5
< 5

<

<

<

70

5

5

5

15

20

45

20

1)

Steenhoüwerstraat 15

3194 AG Hoogvliet (Rt)

Telefoon : 010 - 472 02 99

Telefax 010 - 416 30 34

Bank : 35 66 05 655

Postgiro : 455 669

BTW nr 802365395 BOl

Pagina : 1 / 1

Opdrachtnummer : 494121214

Produktiedatum : 30/12/94
Referentienummer : 94.6783/EM

Diverse analyses

Droge stof % (w/w) 0,1 84,4 72,9 69,3



Steenhouwerstraat 15

3194 AG Hoogvliet (Rt)

Telefoon : 010 - 472 02 99

Telefax 010 - 416 30 34

Bank 35 66 05 655

Postgiro 455 669

BTW nr : 802365395 B01

opdrachtgever: Lexmond Milieu Adviezen BV

omschrijving : Burg. Bruntstraat 1
Analyseresultaten Grondwatermonster(s)

0 Monsterkode: 1 Pompput

HEINRICI MILIEULABORATORIUM B.V.

Pag i na : 1 1 1

opdrachtnummer : 494121500
Produktiedatum : 05101/95
Referentienummer : 94.6783/EM

Monsterkode

Parameter eenheid rapportage-
grens

------------------------- ------------ ------------ ----------
. Datum opdracht 30112194

Vluchtiqe Aromatische Koolwaterstoffen
GC-anal.VL. Aromaten(tot) jug/1 1,0 < 1,0
Benzeen agl 1 0,2 < 0,2
Tolueen gg/1 0,2 < 0,2
Ethylbenzeen gg/1 0,2 < 0,2
Xy lenen ggl L 0,5 < 0,5

Minerale Olie (GLC)
Minerale Olie (GLC) gg/t 50 < 50

Fractie C8-clo % 5 < 5

Fractie C10-02 % 5 < 5

Fractie 02-04 % 5 < 5

Fractie C14-C20 % 5 5

Fractie C20-C26 % 5 < 5

Fractie C26-04 % 5 < 5

Fractie C34-C40 % 5 < 5

I*

le

I*

140

HEINRICI MILIELFLABORATORrUM 15
INGESCHREVEN IN HET STERLAB PEGISTER
VOOR LABOPATORIA ONDER NR. L 071 VOOR
GEBIEDEN' ZOALS NADER OMSCHREVEN
IN DE ERKENNLNG.

QUA~
BY STIIUAB

P J Heinr ederland) BV

Rotterdam

1

111995

Al ~ w"mbed worder uitg~d mder de algem~ voorwaarden gedep~rd bij de Arrondissememsrechtbank
te Rotterdam. E exempl vw dm voorwaarden wordt u op verzoek toegestuurd. HardelsTegister KVK . 244150 Rotterdam

0

0

0

.

.

p J Heinr ci ederland) BV

Rotterdam, 1/1995

Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bi de Artondistementsrechthank
te Rotterdam. Een enemplaar van deze 'oorwaarden wordt u op verzoek toegentuurd. Handelntegister KVK. tar 244150 Rotterdam

Steenhouwerstraat 15

3194 AG Hoogvliet (Rt)

Telefoon 010 - 472 0299

Telefax 010 - 416 30 34

Bank : 35 66 05 655

Postgiro : 455 669

BTW nr : 802365395 BOl
HEINRICI MILIEULABORATORIUM B.V.

Opdrachtgever: Lexmond Milieu Adviezen BV -

Omschrijving : Burg. Bruntstraat 1
AnalysereSUltatefl rondwatermonster(s)

MonsterkOde: 1 Pompput

Monsterkode 1

Parameter eenheid rapportage-
grens

Datum opdracht 30/12/94

Vlucht iqe Aromatische Koolwaterstoffen
GC-anal.VL. Aromaten(tot) pg/I 1,0 < 1,0
Benzeen pg/I 0,2 < 0,2
Tolueen pg/I 0,2 < 0,2
Ethylbenzeen pg/I 0,2 < 0,2
Xylenen pg/I 0,5 < 0,5

WHEINRICI

MJLIEULABORATORIUM IS
,1 - INGESCHREVEN IN HET STERLAB REGISTER- - VOOR LABORATORIA ONDER NR. L 071 VOOR

GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVENJs IN DE ERKENNLNG.
QUAL

BY STLAB

Plinerate Olie (GLC)
pg/I
X

Z

7.

Z

50

5

5

5

5

5

5

5

< 50
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5

Minerale Olie (GLC)
Fractie C8-C1O
Fractie C1O-C12
Fractie C12-C14
Fractie C14-C20
Fractie C2O-C26
Fractie C26-C34 -

Fractie C34-C40

Pagina : 1 / 1
Opdrachtnummer : 494121500

Produktiedatum : 05/01/95
Referent ienummer : 94.6783/EM
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De toetsingscriteria
De beoordeling van de mate van verontreiniging van
(water)bodems wordt uitgevoerd door de resultaten van de
chemische analyse van de bodemmonsters te toetsen aan de
richtlijnen van het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Deze richtlijnen zijn
omschreven in circulaire nr. DBO/07494013 van 9 mei 1994.

0
De richtlijnen,houden in dat per stof(categori-e) een zogenaamde
stteefwaarde en een zogenaamde interventiewaarde zijn
vastgesteld (zie tabel l), die een handvat geven voor de
vervolgstappen die naar aanleiding van het bodemonderzoek
(eventueel) moeten worden genomen. De inhoudelijke betekenis
van deze waarden wordt hieronder uitgelegd.

De streefwaarden en de interventiewaarden voor grond en voor
waterbodems zijn vastgesteld voor een standaardbodem met een
lutumgehalte van 250-,; en een organische-stofgehalte van 10%.
Voor een aantal organische verbindingen (in tabel 1 aangeduid
met 11#11) en zware metalen (11*11 in tabel 1) is de concentratie
in de grond afhankelijk van het organische-stofgehalte. Voor de
genoemde zware metalen is de concentratie bovendien afhankelijk
van het lutumgehalte. Indien de grondsoort afwijkt van de
bovengenoemde standaardbodem, dan worden voor de genoemde
stoffen gecorrigeerde streef- en interventiewaarden berekend,
op basis van de geschatte of gemeten gehaltes organische stof
en lutum. Deze gecorrigeerde waarden zijn in tabel 2
toegevoegd.

streefwaarde (S)
De streefwaarden geven het niveau aan waarbij sprake is van een
duurzame bodemkwaliteit. Bij dit niveau kan de bodem alle
functionele eigenschappen voor mens, dier of plant vervullen.
Het bodembeschermingsbeleid streeft ernaar dit kwaliteits~
niveau te bereiken. Bij de opstelling van de streefwaarden is
gebruik gemaakt van milieuhygiënische randvoorwaarden vanuit
andere beleidsterreinen, zoals bijvoorbeeld dr-inkwaternormen.
Voor zwa-re metalen, arseen en fluor zijn de waarden afgeleid
uit een analyse van veldgegevens van bodems in relatief
onbelaste gebieden en van als schoon beschouwde waterbodems.

interventiewaarde (I)
overschrijdt de concentratie van een verontreinigende stof de
interventiewaarde, dan is er (onder voorwaarden) sprake van een
ernstig geval van bodemverontreiniging. Dat wil zeggen dat de
functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier of
plant ernstig zijn of dreigen te worden beperkt. Voor de mens
zijn de waarden gebaseerd op studies naar de maximale
hoeveelheid die iemand via de verschillende blootstellings-
routes per dag in het lichaam mag opnemen. Voor plant en dier
zijn deze waarden gebaseerd op de concentraties waarbij 50% van
de (potentieel) aanwezige soorten negatieve effecten kunnen
ondervinden. Het is overigens mogelijk dat er sprake is van een
ernstige bodemverontreiniging terwijl de interventiewaarde niet
wordt overschreden.

I*

0

I*

10

I*

ui

le

140
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De toetsingscriteria

De beoordeling van de mate van verontreiniging van
(water)bodems wordt uitgevoerd door de resultaten van de
chemische analyse van de bodemmonsters te toetsen aan de
richtlijnen van het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Deze richtlijnen zijn
omschreven in circulaire nr. DBO/07494013 van 9 mei 1994.

De richtlijnen houden in dat per stof (categorie) een zogenaamde
streefwaarde en een zogenaamde interventiewaarde zijn
vastgesteld (zie tabel 1), die een handvat geven voor de
vervolgstappen die naar aanleiding van het bodemonderzoek
(eventueel) moeten worden genomen. De inhoudelijke betekenis
van deze waarden wordt hieronder uitgelegd.

De streefwaarden en de interventiewaarden voor grond en voor
waterbodems zijn vastgesteld voor een standaardbodem met een
lutumgehalte van 25% en een organische-stofgehalte van 10%.

Voor
een aantal organische verbindingen (in tabel 1 aangeduid

met "#) en zware metalen (11*fl in tabel 1) is de concentratie
in de grond afhankelijk van het organische-stofgehalte. Voor de
genoemde zware metalen is de concentratie bovendien afhankelijk
van het lutumgehalte. Indien de grondsoort afwijkt van de
bovengenoemde standaardbodem, dan worden voor de genoemde
stoffen gecorrigeerde streef- en interventiewaarden berekend,

op basis van de geschatte of gemeten gehaltes organische stof
en lutum. Deze gecorrigeerde waarden zijn in tabel 2
toegevoegd.

streefwaarde (S)
De streefwaarden geven het niveau aan waarbij sprake is van een
duurzame bodemkwaliteit. Bij dit niveau kan de bodem alle
functionele eigenschappen voor mens, dier of plant vervullen.
Het bodembeschermingsbeleid streeft ernaar dit kwaliteits-
niveau te bereiken. Bij de opstelling van de streefwaarden is
gebruik gemaakt van milieuhygiënische randvoorwaarden vanuit
andere beleidsterreinen, zoals bijvoorbeeld dr-inkwaternormen.
Voor zware metalen, arseen en fluor zijn de waarden afgeleid
uit een analyse van veldgegevens van bodems in relatief
onbelaste gebieden en van als schoon beschouwde waterbodems.

interventiewaarde (I)
Overschrijdt de concentratie van een verontreinigende stof de

interventiewaarde, dan is er (onder voorwaarden) sprake van een
ernstig geval van bodemverontreiniging. Dat wil zeggen dat de
functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier of
plant ernstig zijn of dreigen te worden beperkt. Voor de mens
zijn de waarden gebaseerd op studies naar de maximale
hoeveelheid die iemand via de verschillende blootstellings-
routes per dag in het lichaam mag opnemen. Voor plant en dier
zijn deze waarden gebaseerd op de concentraties waarbij 50% van
de (potentieel) aanwezige soorten negatieve effecten kunnen
ondervinden. Het is overigens mogelijk dat er sprake is van een
ernstige bodemverontreiniging terwijl de interventiewaarde niet

wordt overschreden.
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aanvullend onderzoek
De onderzochte monsters vormen een steekproef van de bodem.
Bovendien worden soms monsters gemengd, die als niet- of als
homogeen verontreinigd worden beoordeeld. Om die redenen kan
het noodzakelijk zijn aanvullend onderzoek uit te voeren indien
een stof wordt aangetroffen in een concentratie tussen de
streefwaarde en de interventiewaarde.
Uitgangspunt

-

is dat aanvullend onderzoek dient te worden
uitgevoerd indien een stof wordt aangetroffen in een
concentratie (N in de tabel) die hoger is dan het gemiddelde
van de (gecorrigeerde) streefwaarde en de (gecorrigeerde)
interventiewaarde. Wordt dat gemiddelde overschreden in een
grondmengmonster, dan wordt veelal overgegaan tot analyse van
de monsters van waaruit dat mengmonster is samengesteld. ook
deze stap is er op gericht duidelijk te krijgen van welke
plaats(en) op het terrein de vervuiling afkomstig is.

sanerinq
Een voorwaarde om te spreken van een ernstig geval van bodem-
verontreiniging is dat minimaal een bodemvolume van 25 M3 grond
of 100 M3 grondwater moet zijn verontreinigd. Is dat het geval,
dan dient in principe de bodem gesaneerd te worden.
De urgentie van sanering wordt bepaald door de lokale
omstandigheden, dat wil zeggen de risico's die aanwezig zijn
voor mensen en ecosystemen, alsmede de verspreidingsrisico's.
Deze beide risico's hangen samen met het gebruik van de
verontreinigde lokatie. Factoren die van belang zijn voor de
mate waarin de verontreiniging zich kan verspreiden zijn met
name: hechting van de stof aan bodemdeeltjes, oplosbaarheid in
water, grondwaterstroming, en de mogelijkheden tot verspreiding
in het specifieke geval (barrières, percolatie hemelwater).

1. Toetsingstabel streef- en interventiewaarden

voprkomen in: grond (,mg/kg droge stof) grondwater (pg/1)
stof s N I s N I10

I ip

lie

I*

100
36

140
85
0,3

29
0,8

35
20
10

200

2. Anorganische verbindingen
Cn (cyaniden, totaal vrij)
Cn (cyanide, tot. complex, pH < 5) 5
Cn (cyanide, tot. complex, PH a 5) 5

thiocyanaten (som)

#3. Aromatische verbindingen
benzeen 0,05(d)
tolueen 0,05(d)
ethylbenzeen 0,05(d)
xyleen 0,05(d)
fenol 0,05(d)

240
113
430
307

5,1
42
6,4

122
130
105
412

380
190
720
530
10
55
12

210
240
200
625

1

15
65
is
0,05

10
0,4

15
20
5

50

is
45

432
45
0,17

35
3,2

45
60

152
337

30
75

Boo
75
0,3

60
6

75
100
300
625

10

1. Metalen
*Cr (chroom)
*Cu (koper)
*Zn (zink)
*Pb (lood)
*Hg (kwik)
*As (arseen)
*Cd (cadmium)
*Ni (nikkel)
Co (cobalt)
Mo (molybdeen)
Ba (barium)

10 20 5 752 1500
327 650 10 755 1500
27 50 10 755 1500
10 20 750 1500

0, 5 1 0,2 is 30
65 130 0,2 500 1000
25 so 0,2 75 150
12,5 25 0,2 35 70

20 40 0,2 1000 2000

aanvullend onderzoek
De onderzochte monsters vormen een steekproef van de bodem.
Bovendien worden soms monsters gemengd, die als niet- of als
homogeen verontreinigd worden beoordeeld. Om die redenen kan
het noodzakelijk zijn aanvullend onderzoek uit te voeren indien
een stof wordt aangetroffen in een concentratie tussen de

S
streefwaarde en de interventiewaarde.
Uitgangspunt is dat aanvullend onderzoek dient te worden
uitgevoerd indien een stof wordt aangetroffen in een
concentratie (N in de tabel) die hoger is dan het gemiddelde
van de (gecorrigeerde) streefwaarde en de (gecorrigeerde)
interventiewaarde. Wordt dat gemiddelde overschreden in een
grondmengmonster, dan wordt veelal overgegaan tot analyse van
de monsters van waaruit dat mengmonster is samengesteld. Ook
deze stap is er op gericht duidelijk te krijgen van welke
plaats(en) op het terrein de vervuiling afkomstig is.

sanerinq
Een voorwaarde om te spreken van een ernstig geval van bodem-
verontreiniging is dat minimaal een bodemvolume van 25 m3 grond
of 100 m3 grondwater moet zijn verontreinigd. Is dat het geval,
dan dient in principe de bodem gesaneerd te worden.
De urgentie van sanering wordt bepaald door de lokale
omstandigheden, dat wil zeggen de risico's die aanwezig zijn
voor mensen en ecosystemen, alsmede de verspreidingsrisico's.
Deze beide risico's hangen samen met het gebruik van de
verontreinigde lokatie. Factoren die van belang zijn voor de

mate waarin de verontreiniging zich kan verspreiden zijn met
name: hechting van de stof aan bodemdeeltjes, oplosbaarheid in
water, grondwaterstroming, en de mogelijkheden tot verspreiding
in het specifieke geval (barrières, percolatie hemeiwater)

1. Toetsingstabel streef- en interventiewaarden

.

voorkomen in:
stof

grond (mg/kg droge stof)
S N I

grondwater (tig/l)
S N I

1. Metalen
*Cr (chroom) 100 240 380 1 15 30

*Cu (koper) 36 113 190 15 45 75

*Zn (zink) 140 430 720 65 432 800

*pb (lood) 85 307 530 15 45 75

*Hg (kwik) 0,3 5,1 10 0,05 0,17 0,3

*As (arseen) 29 42 55 10 35 60

*Cd (cadmium) 0,8 6,4 12 0,4 3,2 6

*Ni (nikkel) 35 122 210 15 45 75

Co (cobalt) 20 130 240 20 60 100

Mo (molybdeen) 10 105 200 5 152 300

Ba (barium) 200 412 625 50 337 625

2. Anorganische verbindingen
Cm (cyaniden, totaal vrij) 1 10 20 5 752 1500

Cm (cyanide, tot. complex, pH 5) 5 327 650 10 755 1500

Cn (cyanide, tot. complex, pH a 5) 5 27 50 10 755 1500

thiocyanaten (som) 10 20 750 1500

#3. Aromatische verbindingen
benzeen 0,05(d) 0,5 1 0,2 15 30

tolueen 0,05(d) 65 130 0,2 500 1000

ethylbenzeen 0,05(d) 25 50 0,2 75 150

xyleen 0,05(d) 12,5 25 0,2 35 70

fenol 0,05(d) 20 40 0,2 1000 2000
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Vervolg toetsingstabel streef- en interventiewaarden

voorkomen in: grond (mg/kg droge stof) grondwater (gg/1)
stof s N I s N

Vervolg aromatische verbindingen
cresolen (som) 2,5 5 (d) 100 200

catechol 10 20 (d) 625 1250

resorcinol 5 10 300 600

hydrochinon 5 10 - 400 800

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
naftaleen 0,1 35 70

fenanthreen 0,02 2,5 5

anthraceen 0,02 2,5 5

fluorantheen 0,005 0,5 1

benzo(a)anthraceen 0,002 0,25 0,5

chryseen 0,002 0,026 0,05

benzo(k)fluorantheen 0,001 0,025 0,05

benzo(a)pyreen 0,001 0,025 0,05

benzo(ghi)peryleen 0,0002 0,025 0,05

indeno(1,2,3 cd)pyreen 0,0004 0,025 0,05

PAK (10-VROM) 1 20 40

Gechloreerde koolwaterstoffen
1,2 dichloorethaan 2 4 0,01(d) 200 400

dichloormethaan (d) 10 20 0,01(d) 500 1000

tetrachloormethaan 0,001 0,5 1 0,01(d) 5 10

tetrachlooretheen 0,01 2 4 0,01(d) 20 40

trichloormethaan 0,001 5 10 0,01(d) 200 400

trichlooretheen 0,001 30 60 0,01(d) 250 500

vinylchloride 0,05 0,1 0,35 0,7

chloorbenzenen (som) 15 30

monochloorbenzeen (d) 0,01(d) 90 180

dichloorbenzenen (som) 0,01 0,01(d) 25 50

trichloorbenzenen (som) 0,01 0,01(d) 5 10

tetrachloorbenzenen (som) 0,01 0,01(d) 1,25 2,5

pentachloorbenzeen 0,0025 0,01(d) 0,5 1

hexachloorbenzeen 0,0025 0,01(d) 0,25 0,5

chloorfenolen (som) 5 10

monochloorfenolen (som) 0,0025 0,25 50 100

dichloorfenolen (som) 0,003 0,08 is 30

trichloorfenolen (som) 0,001 0,025 5 10

tetrachloorfenolen (som) 0,001 0,01 5 10

pentachloorfenol (som) 0,002 2,5 5 0,02 1,5 3

chloornaftaleen 5 10 3 6

polychloorbifenylen (som) 0,02 0,5 1 0,01(d) 0,005 0,01

Bestrijdingsmiddelen
DDT/DDE/DDD 0,0025 2 - 4 (d) 0,005 0,01

drins 2 4 0,05- - 0,1

aldrin 0,0025 (d)

dieldrin 0,0005 0,02 ng/1
endrin 0,001 (d)

HCH-verbindingen 1 2 0,5 1

a-HCH 0,0025 (d)

S-HCH 0,001 (d)

-r - HCH 0, 05 gg/kg 0, 2 ng/1

carbaryl 2,5 5 0,01(d) 0,05 0,1

carbofuran 1 2 0,01(d) 0,05 0,1

maneb 17,5 35 (d) 0,05 0,1

atrazin 0, 05 Mg/kg 3 6 0,0075 75 150

Overige verontreinigende stoffen
cyclohexanon 0,1 135 270 0,5 7500 15000

ftalaten (totaal) 0,1 30 60 0,5 2,75 5

pyridine 0,1 0,5 1 0,5 1,75 3

styreen 0,1 50 100 0,5 150 300

tetrahydrofuran 0,1 0,25 0,4 0,5 0,75 1

tetrahydrothiofeen 0,1 45 90 0,5 is 30

minerale olie 50 2525 5000 50 325 600

stoffen waarvoor de streef- en interventiewaarde in de grond worden
gecorrigeerd voor het lutum- en organische-stofgehalte.

# stoffen waarvoor de waarden in de grond worden gecorrigeerd voor het
organische-stofgehalte.

d : detectiegrens

0

10

I*

10

I*

10
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S #5. Gechioreerde koolwaterstoffen
1,2 dichloorethaan
dichloormethaan (d)

tetrachloormethaan 0,001
tetrachlooretheen 0,01
trichloormethaan 0,001
trichlooretheen 0,001

0,01(d) 200 400
0,01(d) 500 1000
0,01(d) 5 10
0,01(d) 20 40
0,01(d) 200 400
0,01(d) 250 500

vinylchloride 0,05 0,1 0,35 0,7

. chloorbenzenen (som) 15 30

monochloorbenzeen (d) 0,01(d) 90 180

dichloorbenzenen (som) 0,01 0,01(d) 25 50

trichloorbenzenen (som) 0,01 0,01(d) 5 10

tetrachloorbenzenen (som) 0,01 0,01(d) 1,25 2,5

pentachloorbenzeen 0,0025 0,01(d) 0,5 1

hexachloorbenzeen 0,0025 0,01(d) 0,25 0,5

chloorfenolen (som) 5 10

monochloorfenolen (som) 0,0025 0,25 50 100

dichloorfenolen (som) 0,003 0,08 15 30

trichloorfenolen (som) 0,001 0,025 5 10

tetrachloorfenolen (som) 0,001 0,01 5 10

pentachloorfenol (som) 0,002 2,5 5 0,02 1,5 3

chloornaftaleen 5 10 3 6

polychloorbifenylen (som) 0,02 0,5 1 0,01(d) 0,005 0,01

#6. Bestrijdingsmiddelen -

DDT/DDE/DDD 0,0025 2 - 4 (d) 0,005 0,01

drins 2 4 0,05 - 0,1

aldrin 0,0025 (d)

dieldrin 0,0005 0,02 ng/1
endrin 0,001 (d)

HCH-verbindingen 1 2 0,5 1

-HCH 0,0025 (d)

f-HCH 0,001 (d)

r-HCH 0,05 gig/kg 0,2 ng/1
carbaryl 2,5 5 0,01(d) 0,05 0,1

carbofuran 1 2 0,01(d) 0,05 0,1

maneb 17,5 35 (d) 0,05 0,1

atrazin 0,05 g/kg3 6 0,0075 75 150

#7. overige verontreinigende stoffen

5 cyclohexanon 0,1 135 270 0,5 7500 15000

ftalaten (totaal) 0,1 30 60 0,5 2,75 5

pyridine 0,1 0,5 1 0,5 1,75 3

styreen 0,1 50 100 0,5 150 300

tetrahydrofuran 0,1 0,25 0,4 0,5 0,75 1

tetrahydrothiofeen 0,1 45 90 0,5 15 30

minerale olie 50 2525 5000 50 325 600

.

Vervolg toetsingstabel streef- en interventiewaarden

#3. vervolg aromatische verbindingen -

(d) 100 200
(d) 625 1250

300 600
- 400 800

#4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
naftaleen 0,1 35 70 -

fenanthreen 0,02 2,5 5

anthraceen 0,02 2,5 5

fluorantheen 0,005 0,5 1

benzo(a)anthraceen 0,002 0,25 0,5

chryseen 0,002 0,026 0,05

benzo(k)fluorantheen 0,001 0,025 0,05

benzo(a)pyreen
benzo(ghi)peryleen
indeno(l,2,3 cd)pyreen
PAK (10-VROM) 1

0,001 0,025 0,05
0,0002 0,025 0,05
0,0004 0,025 0,05

*
:

stoffen waarvoor de streef- en interventiewaarde in de grond worden
gecorrigeerd voor het lutum- en organische-stofgehalte.
stoffen waarvoor de waarden in de grond worden gecorrigeerd voor het
organische-stofgehalte.

d : detectiegrens

20 40

2 4

10 20
0,5 1

2 4

5 10
30 60

cresolen (som) 2,5 5

catechol 10 20

resorcinol 5 10

hydrochinon 5 10

voorkomen in: grond (mg/kg droge stof) grondwater (zg/l)
stof S N I S N



L
Monster
Organische stof -: 10.0 %
Lutum 36.0 %

0
Bijlage 4 Bodemtypecorrectie toetsingswaarden 1/1

Streefwaarde Nader onderzoek- lnterventiewaarde
criterium

Zware metalen

Arseen 33 48 63

Cadmium 0.87 7 13

Chroom 121 292 463
Koper 42 133 224
Kwik 0.33 5.7 11

Lood 96 347 598
Nikkel 46 161 276
zink 173 531 889

Anorganische verbindingen :

Cyanide complex bij pH <5 5 327 650

Cyanide complex bij pH 2-5 5 27 50

Aromatische verbindingen :

Benzeen 0.05 0.5 1

Ethylbenzeen 0.05 25 50

Tolueen 0.05 65 130

Xyleen 0.05 12 25

PAK :

-

Som PAK'(10 «kan VROM) 20 4 0'

Gechioreerde Koolwaterstoffen

1,2 dichloorethaan 2 4

Dichloormethaan (d) 10 20

Tetrachloormethaan 0.0010 0.5 1

Tetrachlooretheen 0.01 2 4

Trichloormethaan 0.0010 5 10

Trichlooretheen 0.0010 30 60

Overige verontreinigingen :

Minerale olie 50 2525 5000

De waarden zijn naar beneden afgerond.

--- = geen waarde vastgesteld

'd' = detectieiimiet
SIPLEX 1.0 Soil Information Profiler

Projectnaam Burg. Bruntstraat

EXMOND.
Nieuwerbrug

MILIEU -ADVIEZEN B.V. Projectnummer : Datum : / /

0

0

0

0

0

0

0

0

S

.
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Bijlage 4 Bodemtypecorrectie toetsingswaarden 1/1

Monster . -

Organische stof -: 10.0 %
Lutum : 36.0 %

2K
/ LEXMOND
MILIEU - ADVIEZEN B.V.

De waarden zijn naar beneden afgerond.
= geen waarde vastgesteld

(d) = detectielimiet

Projectnaam : Burg. Bruntstraat
Nieuwerbrug

Projectnummer : . I Datum: I /

SIPLEX 1.0 Soil Information Profiler

Zware metalen

Arseen
Cadmium
Chroom
Koper

Streef waarde

33

0.87
121
42

Nader onderzoek-
criterium

48
7

292
133

Interventiewaarde

63

13

463
224

Kwik 0.33 5.7 11

Lood 96 347 598

Nikkel 46 161 276

Zink 173 531 889

Anorganische verbindingen

Cyanide complex bij pH <5 5 327 650

Cyanide complex bij pH 5 5 27 50

Aromatische verbindingen

Benzeen 0.05 0.5 1

Ethylbenzeeri 0.05 25 50

Tolueen 0.05 65 130

Xyleen 0.05 12 25

PAK:

Som PA (lb an VROM) 1 20 40

Gechioreerde Koolwaterstoffen

1,2 dichloorethaan 2 4

Dichloormethaan (d) 10 20

Tetrachloormethaafl 0.0010 0.5 1

Tetrachlooretheefl 0.01 2 4

Trichloormethaan 0.0010 5 10

Trichlooretheen 0.0010 30 60

Overige verontreinigingen

Minerale olie 50 2525 5000
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Milieutec B.V.
De heer J.E. van der Hout
Postbus 198
2410 AD BODEGRAVEN

Onze referentie: 94.6783/EM Bodegraven, 20 februari 1995

Betreft: aangepaste saneringsevaluatie

Geachte heer Van der Hout,

Hierbij doen wij u de evaluatie toekomen van de sanering van de
met minerale olie verontreinigde grond op de lokatie Burgemeester
Bruntstraat 1 te Nieuwerbrug.

INLEIDING

op de lokatie is een transportbedrijf gevestigd. Op het terrein
bevindt zich een tankinstallatie.

In mei 1994 is door Lexmond Milieu-Adviezen B.V. ter plaatse een
verkennend bodemonderzoek verricht vanwege de-voorgenomen overname
van het bedrijf, inclusief het bijbehorende bedrijfsterrein
(rapport 94.5459/JL).

Ten behoeve van het beoordelen van de bodemkwaliteit en ten
behoeve van het karteren van een verontreiniging zijn twintig
boringen geplaatst (nrs. 1 t/m 20). Vier boringen zijn afgewerkt
met een peilbuis (zie bijlage 1.2 en 1.3).

Ter plaatse van de boringen 1, 7, 8 en 10 t/m 19 is aan het
opgeboorde bodemmateriaal een dieselgeur waargenomen. De
dies.elgeur is waargenomen vanaf maaiveld tot op een diepte van
circa 1,6 meter beneden maaiveld (m-mv). Uit de chemische analyses
bleek dat het gehalte aan minerale olie in een grondmonster uit de
kern van de verontreiniging (3100 mg/kgds), de B-waarde
overschreed. Het gehalte aan minerale olie in het grondwater uit
peilbuis 18 (310 gg/1) overschreed de B-waarde. Uit de resultaten
van het bodemonderzoek bleek dat de bodem rondom de dieselpomp
licht tot matig verontreinigd is met minerale olie.

Duitslandweg 7 2411 NT Bodegraven telefoon 01726 14255/18164
Postbus 143 2410 AC Bodegraven telefax 01726 12226

K.v.K. Gouda nr. 31.493 Rabo Bodegraven, rek.nr. 30.88.90.507, gironr. van de bank 254149

0 SS (

LEXMOND
INGEVOERD-SIS

MILIEU-ADVIEZEN B.V.

S

/ LEXMOND
MILIEU-ADVIEZEN B.V.

K.v.K. Gouda nr. 31.493

llNGEVOERD BJS

Milieutec B.V.
De heer J.E. van der Hout
Postbus 198
2410 AD BODEGRAVEN

S

Onze referentie: 94.6783/EM Bodegraven, 20 februari 1995

S Betreft: aangepaste saneringsevaluatie

Geachte heer Van der Hout,

Hierbij doen wij u de evaluatie toekomen van de sanering van de
met minerale olie verontreinigde grond op de lokatie Burgemeester
Bruntstraat 1 te Nieuwerbrug.

INLEIDING

Op de lokatie is een transportbedrijf gevestigd. Op het terrein
bevindt zich een tankinstallatie.

In mei 1994 is door Lexrnond Milieu-Adviezen B.V. ter plaatse een
verkennend bodemonderzoek verricht vanwege de voorgenomen overname
van het bedrijf, inclusief het bijbehorende bedrijfsterrein
(rapport 94.5459/JL)

Ten behoeve van het beoordelen van de bodemkwaliteit en ten
behoeve van het karteren van een verontreiniging zijn twintig
boringen geplaatst (nrs. 1 t/m 20). Vier boringen zijn afgewerkt
met een peilbuis (zie bijlage 1.2 en 1.3)

Ter plaatse van de boringen 1, 7, 8 en 10 t/m 19 is aan het
opgeboorde bodemmateriaal een dieselgeur waargenomen. De
dieselgeur is waargenomen vanaf maaiveld tot op een diepte van
circa 1,6 meter beneden maaiveld (rn-mv) . Uit de chemische analyses
bleek dat het gehalte aan minerale olie in een grondmonster uit de
kern van de verontreiniging (3100 mg/kgds), de B-waarde
overschreed. Het gehalte aan minerale olie in het grondwater uit
peilbuis 18 (310 g/l) overschreed de B-waarde. Uit de resultaten
van het bodemonderzoek bleek dat de bodem rondom de dieselpomp
licht tot matig verontreinigd is met minerale olie..

Duitslandweg 7 2411 NT Bodegraven telefoon 01726 - 14255/18164
Postbus 143 2410 AC Bodegraven telefax 01726 - 12226
Rabo Bodegraven, rek.nr. 30.88.90.507, gironr. van de bank 254149



Ter plaatse van boring 20 (oliebar) werd aan het opgeboorde
bodemmateriaal geen oliegeur waargenomen. Uit de chemische
analyses bleek'dat het gehalte aan minerale olie in grondmonster
20(10-60) (18000 mg/kgds) de C-waarde (5000 mg/kgds) in ruime mate
overschreed.

ONTGRAVING

Op 19 december 1994 is de schone toplaag, met een gemiddelde dikte
van 0,5 meter, ontgraven en tijdelijk in depot geplaatst, waarna
de met minerale olie verontreinigde grond op zintuiglijke basis is
ontgraven en afgevoerd.
De ontgraving van de met minerale olie verontreinigde grond is
plaatselijk doorgezet tot een diepte van 1,5 meter beneden
maaiveld (m-mv) (zie bijlage 1.4).
omdat de verontreiniging zich gedeeltelijk onder de niet-
onderheide bebouwing bevond, is vanaf 0,5 m uit de bebouwingen
onder talud gegraven. Van de achtergebleven restverontreiniging
zijn monsters genomen.

om.herbesmetting van het gesaneerde terreindeel te voorkomen is
langs de bebouwing een folie aangebracht. Na de ontgraving is op
de putbodem een horizontale drainage aangebracht die op een
pompput is aangesloten.

Ter plaatse van de oliebar is onder de tegelstrook circa 15 M3
zand ontgraven, tot op de kleilaag (0,6 m-mv).
De ontgraving is aangevuld met schoon zand en met de in depot
geplaatste schone toplaag. In totaal is 69,58 ton met minerale
olie verontreinigde grond afgevoerd naar de thermische
reingigingsinstallatie ATM te Moerdijk. In bijlage 2 is een
overzicht van de weegbonnen opgenomen.

CONTROLE VAN DE SANERING

Nadat er in de ontgraving geen mineräle olie meer werd waargenomen
zijn twee controlemonsters genomen van de putwanden
(2 en 3) en drie controle(meng)monsters van de putbodem en de
putwanden (1, 5 en 7) . Tevens is de restverontreiniging onder de
bebouwing bemonsterd. Twee grondmengmonsters en een separaat
grondmonster zijn geanalyseerd op het gehalte aanminerale olie.
Ter controle van de grondwaterkwaliteit is één watermonster uit de
drain geanalyseerd op het gehalte aan minerale olie. De plaats van
de bemonsteringspunten is weergegeven in bijlage 1.5.
Uit de chemische analyses (bijlage 3) blijkt dat het gehalte aan
minerale olie in de controlemonsters van de putbodem de streef-
waarde niet overschrijdt. Het gehalte aan minerale olie in
controlemonster 2 (oostelijke putwand) overschrijdt de streef~
waarde in geringe mate. Het gehalte aan minerale olie wordt echter
veroorzaakt door de aanwezigheid van humuszuren in het
analysemonster (zie analysecertificaat).

Ter plaatse van boring 20 (oliebar) werd aan het opgeboorde
bodemmateriaal geen oliegeur waargenomen. Uit de chemische
analyses bleek dat het gehalte aan minerale olie in grondmonster
20(10-60) (18000 mg/kgds) de C-waarde (5000 mg/kgds) in ruime mate
overschreed.

ONTGRAVING

Op 19 december 1994 is de schone toplaag, met een gemiddelde dikte
van 0,5 meter, ontgraven en tijdelijk in depot geplaatst, waarna
de met minerale olie verontreinigde grond op zintuiglijke basis is
ontgraven en afgevoerd.
De ontgraving van de met minerale olie verontreinigde grond is
plaatselijk doorgezet tot een diepte van 1,5 meter beneden
maaiveld (rn-mv) (zie bijlage 1.4)

Omdat de verontreiniging zich gedeeltelijk onder de niet-
onderheide bebouwing bevond, is vanaf 0,5 m uit de bebouwingen
onder talud gegraven. Van de achtergebleven restverontreiniging
zijn monsters genomen.

Om herbesmetting van het gesaneerde terreindeel te voorkomen is
langs de bebouwing een folie aangebracht. Na de ontgraving is op
de putbodem een horizontale drainage aangebracht die op een
pompput is aangesloten.

Ter plaatse van de oliebar is onder de tegelstrook circa 1,5 m3
zand ontgraven, tot op de kleilaag (0,6 m-mv).

De ontgraving is aangevuld met schoon zand en met de in depot
geplaatste schone toplaag. In totaal is 69,58 ton met minerale
olie verontreinigde grond afgevoerd naar de thermische
reingigingsinstallatie ATM te Moerdijk. In bijlage 2 is een
overzicht van de weegbonnen opgenomen.

CONTROLE VAN DE SANERING

Nadat er in de ontgraving geen minerale olie meer werd waargenomen
zijn twee controlemonsters genomen van de putwanden
(2 en 3) en drie controle(meng)monsters van de putbodem en de
putwanden (1, 5 en 7) . Tevens is de restverontreiniging onder de
bebouwing bemonsterd. Twee grondmengmonsters en één separaat
grondmonster zijn geanalyseerd op het gehalte aan °minerale olie.
Ter controle van de grondwaterkwaliteit is één watermonster uit de
drain geanalyseerd op het gehalte aan minerale olie. De plaats van
de bemonsteringspunten is weergegeven in bijlage 1.5.
Uit de chemische analyses (bijlage 3) blijkt dat het gehalte aan
minerale olie in de controlemonsters van de putbodem de streef-
waarde niet overschrijdt. Het gehalte aan minerale olie in
controlemonster 2 (oostelijke putwand) overschrijdt de streef-
waarde in geringe mate. Het gehalte aan minerale olie wordt echter
veroorzaakt door de aanwezigheid van humuszuren in het
analysemonster (zie analysecertificaat)
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onder de bebouwing is een restverontreiniging achtergebleven
waarvan het gehalte aan minerale olie de interventiewaarde in
ruime mate overschrijdt.

Het gehalte aan minerale olie in het grondwater uit de drainput
overschrijdt de streefwaarde niet.

EVALUATIE

Op 19 en 20 december 1994 is op de lokatie Burgemeester
Bruntstraat 1 te Nieuwerbrug de met minerale olie verontreinigde
bodem gesaneerd.

onder de niet-onderheide bebouwing is een restverontreiniging
achtergebleven waarvan het gehalte aan minerale olie de
interventiewaarde in ruime mate overschrijdt. Deze rest-
verontreiniging is met behulp van een folie afgeschermd van de
gesaneerde terreindelen.

In totaal is 69,58 ton met minerale olie verontreinigde grond
afgevoerd naar de ATM te Moerdijk.

op basis van de zintuiglijke waarnemingen en de resultaten van de
chemische analyses kan worden geconcludeerd dat, voor zover de
verontreiniging zich niet onder de bebouwing bevindt, de met
minerale olie verontreinigde bodem op het terrein aan de
Burgemeester Bruntstraat 1 te Nieuwerbrug in voldoende mate is
gesaneerd.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
Lexmond ilieu-Ad iezen B.V.

i W. C. Lexmond

Behandeld door E.J. Merkelijn
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Behandeld door E.J. Merkelijn

Onder de bebouwing is een restverontreiniging achtergebleven
waarvan het gehalte aan minerale olie de interventiewaarde in
ruime mate overschrijdt.

Het gehalte aan minerale olie in het grondwater uit de drainput
overschrijdt de streefwaarde niet.

EVALUATIE

Op 19 en 20 december 1994 is op de lokatie Burgemeester
Bruntstraat 1 te Nieuwerbrug de met minerale olie verontreinigde
bodem gesaneerd.

Onder de niet-onderheide bebouwing is een restverontreiniging
achtergebleven waarvan het gehalte aan minerale olie de
interventiewaarde in ruime mate overschrijdt. Deze rest-
verontreiniging is met behulp van een folie afgeschermd van de
gesaneerde terreindelen.

In totaal is 69,58 ton met minerale olie verontreinigde grond
afgevoerd naar de ATM te Moerdijk.

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen en de resultaten van de
chemische analyses kan worden geconcludeerd dat, voor zover de
verontreiniging zich niet onder de bebouwing bevindt, de met
minerale olie verontreinigde bodem op het terrein aan de
Burgemeester Bruntstraat 1 te Nieuwerbrug in voldoende mate is
gesaneerd.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
Lexinond i1ieu-Ad iezen B.V.
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Bestemming

Transporteur

Afvalstr.nr.

Milieutec b.v.
Weypoort 21-A, 2415 BV Nieuwerbrug
Postbus 198, 2410 AD Bodegriven
T&.: (03488) 8B45*
Fax: (03488) 8647
KvK-Gouda Hk.nr.: 34.309
Kvk-Gouda G.W.W. nr.: A-7.516

: Burgemeester Bruntstraat 1
: NIEUWERBRUG

: ATM-Moerdijk

: Milieutec BV

: 107304D05821

lr,

.4

Rit. nr. Datum Netto Ge- Kenteken

1
iwicht(ton)

1

20-12-1994 15,680 BB-BZ-12

21-12-1994 26,700 BB-BZ-12

21-12-1994 20,780 BB-BZ-12

23-12-1994 6,420 77-42-TB

TOTAAL 69,580 TON

WEEGBONNEN OVERZICHT

Proj ect

.

WEEGBONNEN OVERZICHT

Milieutec b.v.
Weypoort 21-A, 2415 BV Nieuwerbrug
Postbus 198, 2410 AD Bodegraven
Tel.: (03488) 88.45
Fax: (03488) 8647
KvK-Gouda HR.nr.: 34.309
Kvk-Gouda G.W.W. nr.: A-7.516

Rit. nr. Datum Netto Ge-
wicht(ton)

Kenteken

1. 20-12-1994 15,680 BB-BZ-12

2. 21-12-1994 26,700 BB-BZ-12

3. 21-12-1994 20,780 BB-BZ-12

4. 23-12-1994 6,420 77-42-TB

TOTAAL 69,580 TON

Project Burgemeester Bruntstraat 1
NIEUWERBRUG

Bestemming ATM-Moerdijk

Transporteur Milieutec BV

Afvalstr. nr. 107304D05821
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0
SteenhoÜwerstraat 15.

3194 AG Hóogvliet (Rt)

Telefoon : 010 - 472 02 99

Telefax 010 - 416 30 34

Bank 35 66 05 655

Postgiro 455 669

BTW nr : 802365395 B01

HEINRICI MILIEULABORATORIUM B.V.

10 R&J

Heinr" i (Nederland) BV
H inr. i (eerdaL,3011211994

1) Het gehaLte aan minerale olie wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van

humuszuren in het analysemonster.

ie Al ome wkn~ wordw uitg~ ~ de algem~ v~,wrd ~meerd bij de A~di&~mtsmchtbank
teRorterdam.Een~plaar~dezevmrden~dlucpwektoegenuwd. Hwdelsregl%terKVK.w.244150Rott~

HEINRICI MILIELTLABORATORRJM IS
INGESCHREVEN IN HET STERLAB REGISTER
VOOR LAI3ORATORIA ONDER NR. L 071 VOOI
GEBIEDEN ZOAL-S NADER OMSCHREVEN'
IN DE ERKENNING.

QUA~
BV STERJB

monsterkode 1 2 3

I* Parameter eenheid rapportage-
grens

------------------------- ------------ ------------ ---------- ---------- ----------
Datum opdracht 22112/94 22112194 22/12/94

Minerale Otie (GLC)

U Minerale otie (GLC) mg/kgds 50 9800 < 50 70 1)
Fractie C8-clo % 5 < 5 < 5 < 5
Fractie 00-02 % 5 5 < 5 < 5

Fractie C12-C14 % 5 15 < 5 < 5
Fractie C14-C20 % 5 55 < 5 15

Fractie C20-C26 % 5 25 < 5 20

1* Fractie C26-C34 % 5 < 5 < 5 45

Fractie C34-C40 % 5 < 5 < 5 20

Diverse analyses
Droge stof % (w/w) 0,1 84,4 72,9 69,3

140

le

1 4p -

0
opdrachtgever: Lexmond Mitieu Adviezen BV Pag i na : 1 1 1

omschrijving : V. Schaik opdrachtnummer 494121214

Anatyseresultaten Grondmonster(s) Produktiedatum 30112194
Referentienummer 94.6783/EM

Monsterkode: 1 4+6.
2 1+5+7

3 2

Steenhoijwerstraat 15.

3194 AG Hoogvliet (Rt)

Opdrachtgever: Lexmond Milieu Adviezen BV

Omschrijving : V. Schaik

Anatyseresultaten Grondmorister(s)

Monsterkode: 1 4+6

2 1+5+7

3 2

i (Nederland) BV

30/12/1994

1) Het gehalte aan minerate olie wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van

humuszuren in het analysemonster.

Al ooze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Aerondissementsrvchthank
te Rotterdam. Een exemplaar san deze voorwaarden wordt anp s'erzoek toegestuurd. Handelsregister KVK. or 244150 Rotterdam

HEINRICI MILIEULABORATORIUM B.V.

HEINR]CI MILIEULABORATORTUM IS
- INGESCHREVEN IN HET STERLAB REGISTER

\'OOR LABORATORIA ONDER NR. L 071 VOOI
GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN

LL IN DE ERKENNING.
QUALØIUt
BY STERI_O.B

22/12/94 22/12/94

c 50 70 1)

< 5 < 5
< 5 < 5
< 5 < 5

< 5 15

< 5 20

< 5 45

< 5 20

72,9 69,3

Pagina : 1 / 1

. Opdrachtnummer : 494121214

Produktiedatum : 30/12/94
Referentienummer : 94.6783/EM

Telefoon : 010 -47202 99

Telefax :010-4163034
Bank :356605655
Postgiro : 455 669

BTWnr :802365395 BOl

Monsterkode 1 2 3

Parameter eenheid rapportage-

grens

Datum opdracht 22/12/94

tlinerale Olie (GLC)

Minerale Olie (GLC) mg/kgds 50 9800

Fractie C8-C10 5 < 5

Fractie C10-C12 5 5

Fractie C12-C14 Z 5 15

Fractie C14-C20 Z 5 55

Fractie C20-C26 5 25

Fractie C26-C34 5 < 5

Fractie C34-C40 Z 5 < 5

Diverse analyses

Droge stof Z (w/w) 0,1 84,4



Steenhouwetstraat 15

3194 AG Hoogvliet (Rt)

Telefoon : 010 - 472 02 99

Telefax 010 - 416 30 34

Bank 35 66 05 655

Postgiro 455 669

BTW nr : 802365395 B01

opdrachtgever: Lexmond Milieu Adviezen BV
omschrijving : Burg. Bruntstraat 1
Analyseresultaten Grondwatermonster(s)

Monsterkode: I Pompput

Monsterkode

Parameter eenheid rapportage-
grens

------------------------- ------------ ------------ ----------
Datum opdracht 30112194

Vluchtiqe Aromatische Kootwaterstoffen
GC-anat.Vl. Aromaten(tot) gg/1 1,0 < 1,0
Benzeen gg/L 0,2 < 0,2
Tolueen gg/1 0,2 < 0,2
Ethylbenzeen jug/1 0,2 < 0,2
Xylenen gg/t 0,5 < 0,5

Minerale Otie (GLC)
Minerale Olie (GLC) gg/t 50 < 50
Fractie C8-clo % 5 < 5
Fractie C10-02 % 5 < 5
Fractie C12-C14 % 5 < 5
Fractie C14-C20 % 5 < 5
Fractie C20-C26 % 5 < 5
Fractie C26-C34 % 5 < 5
Fractie C34-C40 % 5 < 5

HEINRICI MILIEULABORATORIUM B.V.

P J Heinr ederland) BV
Rotterdam 111995

Al onze wkan~ wordm uitg"oerd mder de algem~ voorwaard gedep~ bij de Armridi~mt~tbank
te Rotterdam. F ~plaar ~ dew voorwaarden wordt u op verzoek toegestuurd. Haridelqregister KVK. : 244150 Rotterdam

Pagina : 1 1 1

Opdrachtnummer : 494121500
Produktiedatum : 05101195
Referentienummer : 94.6783/EM

HEINRICI MILIEULABORATORrUM IS
INGESCHREVEN IN HET STERLAB REGISTFR
VOOR LABORATORLA ONDER NR. L 071 VOOI
GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN

J IN DE ERKENNING.QU~BY ST~

.

0 Steenhouwerstraat 15
3194 AG Hoogvliet (Rt)

Opdrachtgever: Lexmond IliIieu Adviezen BV

Omschrijving : Burg. Bruntstraat 1

Analyseresultaten Gronduatermonster(s)

Monsterkode: 1

Monsterkode 1

Parameter eenheid rapportage-

grens

Datum opdracht 30/12/94

Vlucht iqe Aromatische Koolwaterstoffen

GC-anal.VI. Aromaten(tot) pg/I 1,0 < 1,0

Benzeen pg/I 0,2 < 0,2

Tolueen pg/I 0,2 < 0,2

Ethylbenzeen pg/I. 0,2 < 0,2

Xylenen pg/I 0,5 < 0,5

. P J Heinr

Rotterdam

eder land) BV

1/1995

Al onze we zaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Armndiarernentnrechtbank
te Rotterdam. Een esemplaar san deze voorwaarden wordt uop verzoek toegestuurd. Handelsregister KVK. rsn 244150 Rotterdam

HEINRICI MILIEULABORATORIUM B.V.

HEINRICI MILIEULABORATORIUM is
/_ INGESCHREVEN IN HET STERLAB REGISTER

VOOR LABORATORLA ONDER NR. L 071 VOOI
GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVENL.Z IN DE ERKENNING.

QUALIFI
BY STERLAB

Ilinerale Olie (GLC)

Minerale Olie (GLC) pg/I 50 < 50

Fractie C8-C1O 5 <5
Fractie C1O-C12 Z 5 <5
Fractie C12-C14 7. 5 <5
Fractie C14-C20 Z 5 <5
Fractie C20-C26 5 <5
Fractie C26-C34 Z 5 <5
Fractie C34-C40 Z 5 <5

Pagina : 1 / 1

Opdrachtnummer : 494121500

Produktiedatum : 05/01/95

Referentienummer : 94.6783/EM

Telefoon : 010 - 472 02 99

Telefax :010-41630 34
Bank :356605655
Postgiro : 455 669

BTWnr :802365395 BOl
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De toetsingscriteria
De beoordeling van de mate van verontreiniging van
(water)bodems wordt uitgevoerd door de resultaten van de
chemische analyse van de bodemmonsters te toetsen aan de
richtlijnen van het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Deze richtlijnen zijn
omschreven in circulaire nr. DBO/07494013 van 9 mei 1994.

De richtlijnen houden in dat per stof(categorie) een zogenaamde
streefwaarde en een zogenaamde interventiewaarde zijn
vastgesteld (zie tabel l), die een handvat geven voor de
vervolgstappen die naar aanleiding van het bodemonderzoek
(eventueel) moeten worden genomen. De inhoudelijke betekenis
van deze waarden wordt hieronder uitgelegd.

De streefwaarden en de interventiewaarden voor grond en voor
waterbodems zijn vastgesteld voor een standaardbodem met een
lutumgehalte van 25% en een organische-stofgehalte van 10'-9.
Voor een aantal organische verbindingen (in tabel 1 aangeduid
met 11#11) en zware metalen (11*11 in tabel 1) is de concentratie
in de grond afhankelijk van het organische-stofgehalte. Voor de
genoemde zware metalen is de concentratie bovendien afhankelijk
van het lutumgehalte. Indien de grondsoort afwijkt van de
bovengenoemde standaardbodem, dan worden voor de genoemde
stoffen gecorrigeerde streef- en interventiewaarden berekend,
op basis van de geschatte of gemeten gehaltes organische stof
en lutum. Deze gecorrigeerde waarden zijn in tabel 2
toegevoegd.

streefwaarde (S)
De streefwaarden geven het niveau aan waarbij sprake is van een
duurzame bodemkwaliteit. Bij dit niveau kan de bodem alle
functionele eigenschappen voor mens, dier of plant vervullen.
Het bodembeschermingsbeleid streeft ernaar dit kwaliteits-
niveau te bereiken. Bij de opstelling van de streefwaarden is
gebruik gemaakt van milieuhygiënische randvoorwaarden vanuit
andere beleidsterreinen, zoals bijvoorbeeld drinkwaternormen.
Voor zware metalen, arseen en fluor zijn de waarden afgeleid
uit een analyse van veldgegevens van bodems in relatief
onbelaste gebieden en van als schoon beschouwde waterbodems.

interventiewaarde (I)
overschrijdt de concentratie van een verontreinigende stof de
interventiewaarde, dan is er (onder voorwaarden) sprake van een
ernstig geval van bodemverontreiniging. Dat wil zeggen dat de
functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier of
plant ernstig zijn of dreigen te worden beperkt. Voor de mens
zijn de waarden gebaseerd op studies naar de maximale
hoeveelheid die iemand via de verschillende blootstellings-
routes per dag in het lichaam mag opnemen. Voor plant en dier
zijn deze waarden gebaseerd op de concentraties waarbij 50% van
de (potentieel) aanwezige soorten negatieve effecten kunnen
ondervinden. Het is overigens mogelijk dat er sprake is van een
ernstige bodemverontreiniging terwijl de interventiewaarde niet
wordt overschreden.
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De toetsingscriteria

De beoordeling van de mate van verontreiniging van
(water)bodems wordt uitgevoerd door de resultaten van de
chemische analyse van de bodemmonsters te toetsen aan de
richtlijnen van het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Deze richtlijnen zijn
omschreven in circulaire nr. DBO/07494013 van 9 mei 1994.

De richtlijnen houden in dat per stof (categorie) een zogenaamde
streefwaarde en een zogenaamde interventiewaarde zijn
vastgesteld (zie tabel 1), die een handvat geven voor de
vervoigstappen die naar aanleiding van het bodemonderzoek
(eventueel) moeten worden genomen. De inhoudelijke betekenis
van deze waarden wordt hieronder uitgelegd.

De streefwaarden en de interventiewaarden voor grond en voor
waterbodems zijn vastgesteld voor een standaardbodem met een
lutumgehalte van 25 en een organische-stofgehalte van 10%.
Voor een aantal organische verbindingen (in tabel 1 aangeduid
met fl#hI) en zware metalen in tabel 1) is de concentratie
in de grond afhankelijk van het organische-stofgehalte. Voor de
genoemde zware metalen is de concentratie bovendien afhankelijk
van het lutumgehalte. Indien de grondsoort afwijkt van de
bovengenoemde standaardbodem, dan worden voor de genoemde
stoffen gecorrigeerde streef- en interventiewaarden berekend,

1 op basis van de geschatte of gemeten gehaltes organische stof
en lutum. Deze gecorrigeerde waarden zijn in tabel 2
toegevoegd.

streefwaarde (S)
De streefwaarden geven het niveau aan waarbij sprake is van een
duurzame bodemkwaliteit. Bij dit niveau kan de bodem alle
functionele eigenschappen voor mens, dier of plant vervullen.
Het bodembeschermingsbeleid streeft ernaar dit kwaliteits-
niveau te bereiken. Bij de opstelling van de streefwaarden is
gebruik gemaakt van milieuhygiënische randvoorwaarden vanuit
andere beleidsterreinen, zoals bijvoorbeeld drinkwaternormen.
Voor zware metalen, arseen en fluor zijn de waarden afgeleid
uit een analyse van veldgegevens van bodems in relatief
onbelaste gebieden en van als schoon beschouwde waterbodems.

interventiewaarde (I)
Overschrijdt de concentratie van een verontreinigende stof de
interventiewaarde, dan is er (onder voorwaarden) sprake van een
ernstig geval van bodemverontreiniging. Dat wil zeggen dat de
functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier of
plant ernstig zijn of dreigen te worden beperkt. Voor de mens
zijn de waarden gebaseerd op studies naar de maximale
hoeveelheid die iemand via de verschillende blootstellings-
routes per dag in het lichaam mag opnemen. Voor plant en dier
zijn deze waarden gebaseerd op de concentraties waarbij 50% van
de (potentieel) aanwezige soorten negatieve effecten kunnen
ondervinden. Het is overigens mogelijk dat er sprake is van een
ernstige bodemverontreiniging terwijl de interventiewaarde niet
wordt overschreden.
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aanvullend onderzoek
De onderzochte monsters vormen een steekproef van de bodem.
Bovendien worden soms monsters gemengd, die als niet- of als
homogeen verontreinigd worden beoordeeld. Om die redenen kan
het noodzakelijk zijn aanvullend onderzoek uit te voeren indien
een stof wordt aangetroffen in een concentratie tussen de
streefwaarde en de interventiewaarde.
Uitgangspunt is dat aanvullend onderzoek dient te worden
uitgevoerd indien een stof wordt aangetroffen in een
concentratie (N in de tabel) die hoger is dan het gemiddelde
van de (gecorrigeerde) streefwaarde en de (gecorrigeerde)
interventiewaarde. Wordt dat gemiddelde overschreden in een
grondmengmonster, dan wordt veelal overgegaan tot analyse van
de monsters van waaruit dat mengmonster is samengesteld. Ook
deze stap is er op gericht duidelijk te krijgen van welke
plaats(en) op het terrein de vervuiling afkomstig is.
sanerinq
Een voorwaarde om te spreken van een ernstig geval van bodem-
verontreiniging is dat minimaal een bodemvolume van 25 M3 grond
of 100 M3 grondwater moet zijn verontreinigd. Is dat het geval,
dan dient in principe de bodem gesaneerd te worden.
De urgentie van sanering wordt bepaald door de lokale
omstandigheden, dat wil zeggen de risico's die aanwezig ziDn
voor mensen en ecosystemen, alsmede de verspreidingsrisico's.
Deze beide risico's hangen samen met het gebruik van de
verontreinigde lokatie. Factoren die van belang zi3n voor de
mate waarin de verontreiniging zich kan verspreiden zijn met
name: hechting van de stof aan bodemdeeltjes, oplosbaarheid in
water, grondwaterstroming, en de mogelijkheden tot verspreiding
in het specifieke geval (barrières, percolatie hemelwater).

1. Toetsingstabel streef- en interventiewaarden

voorkomen in: grond (mg/kg droge stof) grondwater (Mg/1)
stof s N I s N II*

I*

10 .

141

100
36

140
85
0,3

29
0,8

35
20
10

200

2. Anorganische verbindingen
Cn (cyaniden, totaal vrij)
cn (cyanide, tot . complex, pH < 5) 5

Cn (cyanide, tot. complex, pH 2 5) 5

thiocyanaten (som)

#3. Aromatische verbindingen
benzeen 0,05(d)
tolueen 0,05(d)
ethylbenzeen 0,05(d)
xyleen 0,05(d)
fenol .0,05(d)

240
113
430
307

5,1
42
6,4

122
130
105
412

380
190
720
530
10
55
12

210
240
200
625

10 20
327 650
27 so
10 20

0, 5 1

65 130
25 so
12,5 25
20 40

1

15
65
15
0,05

10
0,4

15
20
5

so

is
45

432
45
0,17

35
3,2

45
60

152
337

30
75

Boo
75
0,3

60
6

75
100
300
62S

5 752 1500
10 7SS isoo
10 755 1500

750 1500

0,2 15 30
0,2 500 1000
0,2 75 iso

.0,2 35 70
0,2 1000 2000

10

1 . Metalen
*Cr (chroom)
*Cu (koper)
*Zn (zink)
*Pb (lood)
*Hg (kwik)
*As (arseen)
*Cd (cadmium)
*Ni (nikkel)
Co (cobalt)
Mo (molybdeen)
Ba (barium)

aanvullend onderzoek
De onderzochte monsters vormen een steekproef van de bodem.
Bovendien worden soms monsters gemengd, die als niet- of als
homogeen verontreinigd worden beoordeeld. Om die redenen kan
het noodzakelijk zijn aanvullend onderzoek uit te voeren indien
een stof wordt aangetroffen in een concentratie tussen de
streefwaarde en de interventiewaarde.
Uitgangspunt is dat aanvullend onderzoek dient te worden
uitgevoerd indien een stof wordt aangetroffen in een
concentratie (N in de tabel) die hoger is dan het gemiddelde
van de (gecorrigeerde) streefwaarde en de (gecorrigeerde)
interventiewaarde. Wordt dat gemiddelde overschreden in een
grondmengmonster, dan wordt veelal overgegaan tot analyse van
de monsters van waaruit dat mengmonster is samengesteld. Ook
deze stap is er op gericht duidelijk te krijgen van welke
plaats(en) op het terrein de vervuiling afkomstig is.

sanerinq
Een voorwaarde om te spreken van een ernstig geval van bodem-
verontreiniging is dat minimaal een bodemvolume van 25 m3 grond
of 100 m3 grondwater moet zijn verontreinigd. Is dat het geval,
dan dient in principe de bodem gesaneerd te worden.
De urgentie van sanering wordt bepaald door de lokale
omstandigheden, dat wil zeggen de risico's die aanwezig zijn
voor mensen en ecosystemen, alsmede de verspreidingsrisico's.
Deze beide risico's hangen samen met het gebruik van de
verontreinigde lokatie. Factoren die van belang zijn voor de
mate waarin de verontreiniging zich kan verspreiden zijn met
name: hechting van de stof aan bodemdeeltjes, oplosbaarheid in
water, grondwaterstroming, en de mogelijkheden tot verspreiding
in het specifieke geval (barrières, percolatie hemelwater)

1. Toetsingstabel streef- en interventiewaarden

S
voorkomen in:

stof
grond (mg/kg droge stof)

S N I

grondwater (ug/l)
S N I

1. Metalen
*Cr (chroom) 100 240 380 1 15 30
*Cu (koper) 36 113 190 15 45 75
*Zn (zink) 140 430 720 65 432 800
*pb (lood) 85 307 530 15 45 75
*Hg (kwik) 0,3 5,1 10 0,05 0,17 0,3
*As (arseen) 29 42 55 10 35 60

*Cd (cadmium) 0,8 6,4 12 0,4 3,2 6

*Nj (nikkel) 35 122 210 15 45 75

Co (cobalt) 20 130 240 20 60 100
Mo (molybdeen) 10 105 200 5 152 300
Ba (barium) 200 412 625 50 337 625

2. Anorganische verbindingen
Cn (cyaniden, totaal vrij) 1 10 20 5 752 1500
Cn (cyanide, tot. complex, pH < 5) 5 327 650 10 755 1500
Cn (cyanide, tot. complex, pH 5) 5 27 50 10 755 1500
thiocyanaten (som) 10 20 750 1500

#3. Aromatische verbindingen
benzeen 0,05(d) 0,5 1 0,2 15 30

tolueen 0,05(d) 65 130 0,2 500 1000
ethylbenzeen 0,05(d) 25 50 0,2 75 150
xyleen 0,05(d) 12,5 25 0,2 35 70

fenol 0,05(d) 20 40 0,2 1000 2000

S

S

S

S



Vervolg toetsingsta.bel streef- en interventiewaarden

voorkomen'in: grond (mg/kg droge stof) grondwater (gg/1)
stof s N I s N I

Vervolg aromatische verbindingen
cresolen (som) 2,5 5 (d) 100 200
catechol 10 20 (d) 625 1250
resorcinol 5 10 300 600
hydrochinon 5 10 400 800

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
naftaleen 0,1 35 70
fenanthreen 0,02 2,5 5

anthraceen 0,02 2,5 5

fluorantheen 0,005 0,5 1

benzo(a)anthraceen 0,002 0,25 0,5
chryseen 0,002 0,026 0,05
benzo(k)fluorantheen 0,001 0,025 0,05
benzo(a)pyreen 0,001 0,025 0,05
benzo(ghi)peryleen 0,0002 0,025 0,05
indeno(1,2,3 cd)pyreen 0,0004 0,025 0,05
PAK (10-VROM) 1 20 40

Gechloreerde koolwaterstoffen
1,2 dichloorethaan 2 4 0,01(d) 200 400
dichloormethaan (d) 10 20 0,01(d) 500 1000
tetrachloormethaan 0,001 0,5 1 0,01(d) 5 10
tetrachlooretheen 0,01 2 4 0,01(d) 20 40
trichloormethaan 0,001 5 10 0,01(d) 200 400
trichlooretheen 0,001 30 60 0,01(d) 250 500
vinylchloride 0,05 0,1 0,35 0,7
chloorbenzenen (som) is 30
monochloorbenzeen (d) 0,01(d) 90 180
dichloorbenzenen (som) 0,01 0,01(d) 25 50
trichloorbenzenen (som) 0,01 0,01(d) 5 10
tetrachloorbenzenen (som) 0,01 0,01(d) 1,25 2,5
pentachloorbenzeen 0,0025 0,01(d) 0,5 1

hexachloorbenzeen 0,0025 0,01(d) 0,25 0,5
chloorfenolen (som) 5 10
monochloorfenolen (som) 0,0025 0,25 50 100
dichloorfenolen (som) 0,003 0,08 is 30
trichloorfenolen (som) 0,001 0,025 5 10
tetrachloorfenolen (som) 0,001 0,01 5 10
pentachloorfenol (som) 0,002 2,5 5 0,02 1,5 3

chloornaftaleen 5 10 3 6

polychloorbifenylen (som) 0,02 0,5 1 0,01(d) 0,005 0,01

Bestrijdingsmiddelen
DDT/DDE/DDD 0,0025 2 4 (d) 0,005 0,01
drins 2 4 0,05 0,1
aldrin 0,0025 (d)

dieldrin 0,0005 0,02 ng/1
endrin 0,001 (d)

HCH-verbindingen 1 2 0,5 1

ci-HCH 0,0025 (d)

S-HCH 0,001 (d)

-f -HCH 0, 05 gg/kg 0, 2 ng/1
carbaryl 2,5 5 0,01(d) 0, 05 0,1
carbofuran 1 2 0,01(d) 0,05 0,1
maneb 17,5 35 (d) 0, 05 0, 1

atrazin 0, 05 gg/kg 3 6 0,0075 75 150

Overige verontreinigende stoffen
cyclohexanon 0,1 135 270 0,5 7500 15000
ftalaten (totaal) 0,1 30 60 0,5 2,75 5

pyridine 0,1 0,5 1 0,5 1,75 3

styreen 0,1 50 100 0,5 150 300
tetrahydrofuran 0,1 0,25 0,4 0,5 0,75 1

tetrahydrothiofeen 0,1 45 90 0,5 is 30
minerale olie 50 2525 5000 50 325 600

stoffen waarvoor de streef- en interventiewaarde in de grond worden
gecorrigeerd voor het lutum- en organische-stofgehalte.

# stoffen waarvoor de waarden in de grond worden gecorrigeerd voor het
organische-stofgehalte.

d : detectiegrens

.

Vervolg toetsingstabel streef- en interventiewaarden

*3. Vervolg aromatische verbindingen
cresolen (som) 2,5
catechol 10
resorcinol 5

hydrochinon 5

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
naftaleen
fenanthreen
anthraceen
fluorantheen
benzo(a)anthraceen
chryseen
benzo(k)fluorantheeri
benzo(a)pyreen
benzo(ghi)peryleen
indeno(1,2,3 cd)pyreen
PAK (10-VROM) 1 20

Gechloreerde koolwaterstoffen
1,2 dichloorethaan 2

dichloorinethaan (d) 10
tetrachloormethaan 0,001 0,5
tetrachlooretheen 0,01 2

trichloormethaan 0,001 5

trichlooretheen 0,001 30
vinylchloride 0,05
chloorbenzenen (som) 15
monoch].00rbenzeen (d)

dichloorbenzenen (som) 0,01
trichloorbenzenen (som) 0,01
tetrachloorbenzenen (som) 0,01
pentachloorbenzeen 0,0025
hexachloorbenzeen 0,0025
chloorfenolen (som) 5

monochloorfenolen (som) 0,0025
dichloorfenolèn (som) 0,003
trichloorfenolen (som) 0,001
tetrachloorfenolen (som) 0,001
pentachloorfenol (som) 0,002 2,5
chloornaftaleen 5

polychloorbifenylen (som) 0,02 0,5

Bestrijdingsmiddelen
DDT/DDE/DDD 0,0025 2

drins 2

aidrin 0,0025
dieldrin 0,0005
endrin 0,001
HCH-verbindingen 1

-HCH 0,0025
f!,-HCH 0,001
r-HCH 0,05 pg/kg
carbaryl 2,5
carbofuran 1

maneb 17,5
atrazin 0,05 g/kg3

Overige verontreinigende stoffen

*
: stoffen waarvoor de streef- en interventiewaarde in de grond worden

gecorrigeerd voor het lutum- en organische-stofgehalte.
stoffen waarvoor de waarden in de grond worden gecorrigeerd voor het
organische-stofgehalte.

d : detectiegrens

5

20
10
10

(d)

(d)

100
625
300
400

200
1250
600
800

0,1 35 70
0,02 2,5 5

0,02 2,5 5

0,005 0,5 1

0,002 0,25 0,5
0,002 0,026 0,05
0,001 0,025 0,05
0,001 0,025 0,05
0,0002 0,025 0,05
0,0004 0,025 0,05

40

4 0,01(d) 200 400
20 0,01(d) 500 1000
1 0,01(d) 5 10
4 0,01(d) 20 40

10 0,01(d) 200 400
60 0,01(d) 250 500
0,1 0,35 0,7

30
0,01(d) 90 180
0,01(d) 25 50
0,01(d) 5 10
0,01(d) 1,25 2,5
0,01(d) 0,5 1

0,01(d) 0,25 0,5
10

0,25 50 100
0,08 15 30
0,025 5 10
0,01 5 10

5 0,02 1,5 3

10 3 6

1 0,01(d) 0,005 0,01

4 (d) 0,005 0,01
4 0,05 0,1

(d)

0,02 ng/1
(d)

2 0,5 1

(d)

(d)

0,2 ng/l
5 0,01(d) 0,05 0,1
2 0,01(d) 0,05 0,1

35 (d) 0,05 0,1
6 0,0075 75 150

270 0,5 7500 15000
60 0,5 2,75 5

1 0,5 1,75 3

100 0,5 150 300
0,4 0,5 0,75 1

90 0,5 15 30
5000 50 325 600

cyclohexanon 0,1 135
ftalaten (totaal) 0,1 30
pyridine 0,1 0,5
styreen 0,1 50
tetrahydrofuran 0,1 0,25
tetrahydrothiofeen 0,1 45
minerale olie 50 2525

voorkomen in: grond (mg/kg droge stof) grondwater (ig/1)
stof S N I S N



0

0

40

0

le

0

0

0

Bijlage 4 Bodemtypecorrectie toetsingswaarden 1/1

4

Monster
Organische stof : 10.0 %
Lutum : 36.0 %

Streefwaarde Nader onderzoek- lnterventiewaarde
criterium

Zware metalen

Arseen 33 48 63
Cadmium 0.87 7 13
Chroom 121 292 463
Koper 42 133 224
Kwik 0.33 5.7 11
Lood 96 347 598
Nikkel 46 161 276
Zink 173 531 889

Anorganische verbindingen :

Cyanide complex bij pH <5 5 327 650
Cyanide complex bij pH 2t5 5 27 50

Aromatische verbindingen :

Benzeen 0.05 0.5 1

Ethylbenzeen 0.05 25 so
Tolueen 0.05 65 130
Xyleen 0.05 12 25

PAK :

Som PAK (10 van VROM) 20 40

Gechioreerde Koolwaterstoffen

1,2 dichloorethaan --- 2 4

Dichloormethaan (d) 10 20
Tetrachloormethaan 0.0010 0.5 1

Tetrachlooretheen 0.01 2 4

Trichloormethaan 0.0010 5 10
Trichlooretheen 0.0010 30 60

Overige verontreinigingen

Minerale olie 50 2525 5000

De waarden zijn naar beneden afgerond.
--- = geen waarde vastgesteld
(d) = detectielimiet

SIPLEX 1.0 Soil Information Profiler

Projectnaam Burg. Bruntstraat

LEXMOND.
Nieuwerbrug

MILIEU -ADVIEZEN B.V. Projectnummer : 1 Datum : / /

Bijlage 4 Bodemtypecorrectie toetsingswaarden 1/1

Aromatische verbindingen

A
/ LEXMOND.
MILIEU - ADVIEZEN B.V.

De waarden Zijn naar beneden afgerond.
= geen waarde vastgesteld

(d) = detectielimiet
SIPLEX 1.0 Soil Information Profiler

Projectnaam : Burg. Bruntstraat
Nieuwerbrug

Projectnummer: . I Datum: II

Zware metalen

Streefwaarde Nader onderzoek-
criterium

Interventiewaarde

Arseen 33 48 63
Cadmium 0 87 7 13
Chroom 121 292 463
Koper 42 133 224
Kwik 0 33 5.7 11
Lood 96 347 598
Nikkel 46 161 276
Zink 173 531 889

Anorganische verbindingen

Cyanide complex bij pH <5 5 327 650
Cyanide complex bij pH 5 5 27 50

Monster
Organische stof : 10.0 %
Lutum : 36.0 %

Benzeen 0.05 0.5 1

Ethylbenzeen 0.05 25 50
Tolueen 0.05 65 130
Xyleen 0.05 12 25

PAK:

Som PAK (10 van VROM) 1 20 40

Gechioreerde Koolwaterstoffen

1,2 dichloorethaan 2 4

Dichloormethaan (d) 10 20
Tetrachloormethaan 0.0010 0.5 1

Tetrachlooretheen 0.01 2 4

Trichloormethaan 0.0010 5 10
Trichlooretheen 0.0010 30 60

Overige verontreinigingen

Minerale olie 50 2525 5000
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