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1 In le id ing  

In opdracht van Jawi Holding bv heeft Geofox-Lexmond bv, als onafhankelijk adviesbureau', 
een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Westeinde 69, Driebruggen. 

Het verkennend (nulsituatie) onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen 
eigendomsoverdracht en tiet beindigen van de huidige bedrijfsactiviteiten. Doel van het 
onderzoek is tweeledig. Enerzijds is het doel het vastleggen van mogelijke (financiele) risico's bij 
aankoop van het perceel en anderzijds wordt gekeken of de bedrijfsactibiteiten hebben geleid 
tot een bodemverontreiniging. Beide doelen worden beantwoord middels het vastleggen van de 
milieuhygienische bodemkwaliteit. 

In het rapport komt het volgende aan de orde: het vooronderzoek en de onderzoeksopzet, de 
veldwerkzaamheden inclusief het zintuiglijk onderzoek, het chemisch onderzoek, de interpretatie 
van de verzamelde gegevens, de conclusies en het advies. 

' De terreineigenaar is geen zuster- of moederbedrijf en Xomf nier uit de 
eigen organisafie zodar de onafhankelijkheid van hef onderzoek is gewaarborgd, 
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2 V o o r o n d e r z o e k  e n  o n d e r z o e k s o p z e t  

2 . 1  A l g e m e e n  

Om vast te stellen of er aanleiding is om op (delen van) de onderzoekslocatie verontreinigingen 
te verwachten, en zo ja, om welke stoffen het daarbij gaat, is voorafgaand aan het 
bodemonderzoek een vooronderzoek uitgevoerd. 

Het vooronderzoek is uitgevoerd op basis van de NEN5725 (Bodem - Landbodem - Strategie 
voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader bodemonderzoek, januari 2009). 
Hiertoe is informatie verzameld over het voormalige, huidige en toekomstige gebruik van het 
terrein en de directe omgeving, alsmede gegevens over de bodemopbouw en geohydrologie. In 
de volgende paragrafen is de verkregen informatie vastgelegd. 

2 .2 H i s t o r i s c h  g e b r u i k  en b o d e m o n d e r z o e k e n  

In bijlage 7 zijn relevante kopieën van de historische gegevens opgenomen. Navolgend is de 
meest relevante informatie opgenomen. 

Bron: 
m Milieudienst Midden-Holland 

Informatie: 
m Sinds 1939 is het perceel in gebruik voor timmer en aannemingswerkzaamheden. In 

eerste instantie door L.G. Demeris & zn, later door Kastelein BV. 
m Momenteel is het perceel in gebruik door Kastelein Bouw- en Aanneming B.V. 
m In 1994 is een HBO-tank van 3.000L gesaneerd onder KIWA certificaat (kenmerk: 

AKI 257). 
m Nabij de onderzoekslocatie zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. 

a Ter plaatse van Westeinde 65 te Waarder is een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd door Lankelma Ingenieursbureau in november 201 1 (kenmerk: 
65492). In de grond zijn lichte verontreinigingen met enkele zware metalen en 
PAK aangetroffen. In het grondwater zijn lichte verontreinigingen met barium 
en naftaleen aangetoond. Het onderzoek is als onvolledig beoordeeld en dient 
te worden aangevuld met historische informatie. 

Bron: 
m Eigenaarlgebruiker 

Informatie: 
m Aan de westkant van het woonhuis, richting het zuiden, evenwijdig aan de nog 

bestaande sloten, is 30 jaar geleden een watergang gedempt. 
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2.3 H u i d i g  g e b r u i k  e n  a l g e m e n e  g e g e v e n s  

Op onderstaande foto is de voorz~jde van de locatie weergegeven. In bijlage 6 zijn enkele 
aanvullende foto's opgenomen. 

De algemene gegevens van de locatie zijn opgenomen in tabel 2.1. In bijlage 1 zijn de 
topografische ligging van de onderzochte locatie, de kadastrale gegevens en een situatieschets 
opgenomen. 

Tabel 2.1: Algemene gegevens onderzoekslocatie 

Algemene gegevens onderzoekslocatie 
Eioenaar: Jawi Holdino Bv - "  ~~ 

~ ~ 

Huidig gebruik: Woonhuis en bedrijf 
Bebouwing: Woonhuis en loodsen 
Verharding: Deels klinkers. deels beton 
Kadastrale aanduiding: Gemeente Waarder, Sectie C, Nummer 2 2 3  & 224  
RD-coördinaten": X: 115 .216  Y: 450 .982  
Oppervlakte terrein: 2 .645 m2  
Oppervlakte onderzoekslocatie: 2 .645 m2 
11 gebaseerd op het Rijksdriehaekstelsel 

asbest 
Tijdens het locatiebezoek is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal aangetroffen op of onder 
het maaiveld. Derhalve wordt ervan uitgegaan dat er geen asbesthoudend materiaal in de 
bodem aanwezig is. 

Bronnen: 
m Locatiebezoek d.d. 2 april 201 2 

2 . 4  B e l e n d e n d e  p e r c e l e n  

Aan de noordkant van het terrein ligt een openbare weg. Ten oosten en ten westen zijn 
woonhuizen en weilanden aanwezig. Aan de zuidkant van het terrein is eveneens een weiland 
aanwezig. 
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2 . 5  Bodernopbouw e n  g e o h y d r o l o g i e  

Aan de hand van de TNO-databank REGIS en dinoloket.nl is inzicht verkregen in de regionale 
bodemopbouw. De gegevens zijn opgenomen in tabel 2.2. 

Tabel 2.2: Regionale bodernopbouw 

Diepte lm-mvl Samenstelling Geohydrologische eenheid 
0 - 7  Veen Deklaag 
7 - 31.7 Zand, matig fijn, af en toe grindlaag l 0  watervoerendpakket 
31.7 - 34.7 Klei 1' waterscheidende laag 

De grondwaterstroming in de deklaag vindt overwegend in verticale richting plaats. Op geringe 
afstand van "ontwateringmiddelen" (sloten, drains, zandcunetten e.d.) zal de stromingsrichting 
echter radiaal zijn. Gegeven de lage doorlatendheid van het bodenimateriaal van de deklaag, is 
de stromingssnelheid van het grondwater gering. Op basis hiervan en de aard van het 
onderzoek, wordt een verdere uitwerking van de regionale geohydrologische gegevens niet 
relevant geacht. 

Lokaal 
Voor de lokale bodemopbouw wordt verwezen naar paragraaf 3.2. Hierbij wordt opgemerkt dat 
in de opgebrachte zandige bovengrond de grondwaterstroming overwegend in horizontale 
richting en nabij ontwateringmiddelen in radiale richting zal ptaatsvinden. 
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2.6 O n d e r z o e k s o p z e t  

Op basis van de verzamelde informatie over het terrein en de directe omgeving daarvan, is per 
deellocatie een onderzoekshypothese gekozen. De daaraan gerelateerde onderzoeksopzet is 
opgenomen in  tabel 2.3. Voor een overzicht van de veldwerkzaamheden en analyses wordt 
verwezen naar paragraaf 3.1. 

Tabel 2.3: Onderzoeksopzet 

Omschrijving Hypothese Aandachts- Grond/ Oppervlakte Strategie 
stofifenl wond m' NEN 5740 . 

water 
A. Voormalige HBO-tank Verdacht, kern bekend Minerale olie glgw VEP 

+ VAK 
B. Gedempte sloot Verdacht divers g/gW 70  m VEP 
C. Opslag chem. Rest Verdacht divers glgw 25 N U L  
producten 
D. Spuitluimte Verdacht divers g/gW 28 N U L  
E. Opslag chemielverf Verdacht divers s19W 14 N U L  
F. Overig terrein Onverdacht divers 2000 ONV 
Q : grond 
QW : grondwatel 

VAK : Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 

ONV : strateqie voor een onverdachte locatie 
VtP : stratcg c voor een vcrdachtr locatw met l>laatselike Iiiiuemlialasl ng met u~del i lko kerii 
hUL : stiatcgle vaststel i i g  n~lsfluilt ieie iius tulilie b,. 10CIiOmst1ge I ~ o < I ~ r n ~ ~ ~ l a s t i i ~ ( ~  
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3 W e r k z a a m h e d e n  en  r e s u l t a t e n  

3 . 1  W e r k z a a m h e d e n  

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat conform de richtlijnen en kwaliteitseisen 
zoals genoemd in de Beoordelingsrichtlijn veldwerk voor milieuhygiënisch bodem en 
waterbodemonderzoek en mechanisch boren van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging 
Bodembeheer, nummer 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek" (kortweg: BRC 
SIKB 2000) en het werkprotocol VKB Protocol 2001 (Plaatsen van handboringen en peilbuizen, 
maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen) en VKB Protocol 
2002 (Het nemen van grondwatermonsters). 

Een algemene toelichting op de werkwijze bij het verrichten van boringen, het plaatsen van 
peilbuizen en het bemonsteren van de grond en het grondwater is weergegeven in bijlage 5. De 
veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door de volgende geregistreerde veldmedewerkers : 

de heer D. Lichtendahl (Sialtech); 
de heer J.W. Spelt (Sialtech). 

Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd conform het AS3000 kwaliteitssysteem door een 
onafhankelijk. door de Raad voor Accreditatie erkend, laboratorium. 

In tabel 3.1 is een overzicht opgenomen van de uitgevoerde veldwerkzaamheden en de verrichte 
analyses. 

20120696/JVOO 20120696_alRAP.doc 6 van 16 
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Tabel 3.1: Overzicht uitgevoerde werkzaamheden 

(Deelllocatie Veldwerk Analvses 
ondiepe diepe ~ b '  verharding grond grondwater 
boringen' boringen' (cm) 

HBO-tank, gereinigd - 1 1 2 x klinker l x minerale l x minerale 
in 1994 (3 m3) olie, VAK olie, VAK 

.-p... MTBE, ETBE 
Gedempte sloot - 5 1 3 x beton 2 x l x 
(lengte ca. 70 ml 1171. 3 x standaardpekket standaardpakket 

klinker grond3 grondwater4 
~~~ 2 ~ . . - ~ . . - ~ - - ~ - . . ~  

Opslag chem. I 5 5 

restproducten (25 
m21 
~pui t ru imteÏ28 m2) 2 1 l x beton 1 x l x 

(1 71, 2 x standaardpakket standaardpakket 

- k l i n L  grond3 grondwater4 
Opslag chemie / 1 1 2 x beton l x l x 
verf (14 m2) (171 standaardpakket standaardvakket 

-- grond3 grondwater.4- 
Overig terrein (ca. - 2 6 2 x beton 1 x 
2.000 ml), 1171 standaardpekket 
onverdacht grond3 

Toelichting tabel 3.1: 
' : ondiepe boringen in principe tot 0.5 m-mv. diepe boringen tot de grondwaterstand met een maximum van 

2.0 m-mv. Indien zintuiglijke waarnemingen hiertoe aanleiding geven, wordt van deze diepte afgeweken; 
~ - 

: boringen afgewerkt met peilbuizen; 
3 :  standaardpakket grond: bepaling van percentages droge stof, organische stof en lutum, en analyse op 

barium. zware metalen (cadmium. kobalt, koper. kwik. lood. molybdeen. nikkel en zink), polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen (PAK 10). polychloorbifenylen (som-PCB) en minerale olie; 

: standaardpakket grondwater: analyse op barium. zware metalen (cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, 
molybdeen, nikkel en zink), minerale olie, vluchtiiie aromatische koolwaterstoffen (benzeen. tolueen. - 
eihylocn2een. xy~cnen. styreen cn nafta eeiil en v ~ c h l  gc gelialogcncciae koiilwatcrstollcn Ivinyi<:nloiidc. 
l. l -d  cl? ooretlii?sn. d#cnlooiii,iitnaan. tians-1.2 dicnloorcthcen. cis-1.2 dicliloorctliccn, som 1 .Z- 
dichlooretheen. l .l-dichloorethaen. chloroform. l .l .l-trichloorelhaan. tetrachloormethaan. 1.2- . . . . .  . . 
dichloorethaan, trichlooretheen, 1.2-dichloorpropaan, 1.1-dichloorpropaan, 1.3-dichloorpropaan. som 
dichloorpropanen, 1.1.2-trichloorethaan. tetrachlooretheen (per1 en bromoforml. 

Het verrichten van de boringen, het plaatsen van de peilbuizen en de bemonstering van de 
grond heeft plaatsgevonden op 2 april 2012. Het grondwater is bemonsterd op 10 april 2012. 

De vrijgekomen grond uit de boringen is in het veld geclassificeerd (vaststellen bodemopbouw), 
beoordeeld op de aanwezigheid van verontreinigingen en voor chemisch onderzoek bemonsterd. 
Een grondmonster heeft betrekking op een maximaal bodemtraject van 0.5 meter. Indien bij een 
boring meerdere grondmonsters zijn genomen, is met een toenemende diepte de codering 1, 2, 
3, enz. aan het monsternummer toegevoegd. 

Enkele van de mogelijk aanwezige verontreinigende stoffen hebben een relatief lage 
dampspanning waardoor, wanneer deze stoffen worden blootgesteld aan de buitenlucht, zij 
gemakkelijk vervluchtigen. Bij de bemonstering van de grond is daarom tevens gebruik gemaakt 
van steekbussen. 

Voorafgaand aan de bemonstering van het grondwater is de diepte van de grondwaterspiegel 
bepaald en zijn de zuurgraad (pH) en de elektrische geleidbaarheid (Ec) van het grondwater 
vastgesteld. 

2 0  120696/JVOO 20120696-a 1RAP.doc 7 van 16  
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De situering van de boorpunteti en peilbuizen is weergegeven i n  bijlage 1.3. 

3 . 2  R e s u l t a t e n  v e l d o n d e r z o e k  

In  de boorstaten (bijlage 2) wordt  de bodemopbouw van het onderzochte terrein weergegeven. 
Een globale beschrijving is opgenomen in tabel 3.2. 

De lokale bodemopbouw kan als volgt worden beschreven: 

Tabel 3.2: Lokale bodemopbouw 

Die~te Bodemsamenstellina Oomerkinoen 

Bij het zintuiglijk onderzoek zijn bodemvreemde materialen aangetroffen i n  de vorm van puin, 
kolen en baksteen. Er zijn voor zover zintuiglijk waarneembaar geen asbestverdachte materialen 
op of i n  de bodem aangetroffen. Voor de waargenomen afwijkingen wordt  verwezen naar tabel 
3.3 en bijlage 2. 

Tabel 3.3: Zintuiglijk waargenomen afwijkingen 

Boringnummer Maximale Die~te ím -mv) Grondsoort Zintuialiike waarnemina 
boordiepte (m -mv) 

O1 2.0 1,0 - 2.0 Zand Zwak puin 
02 2,2 
04 0.8 0.1 - 0,3 Zand sporen kolen, sporen baksteen 
05 0.8 0,l - 0.3 Zand Sporen kolen. zwak baksteen 
08 2,O 0.2 - 0.7 Veen Sporen puin 
10 2 , l  0.2 - 0.7 Veen Zwak kolen 
47 7 n 

1.0 - 2,O Zand Zwak puin 

0,2 - 0.7 Klei zwak puin 

De resultaten van de metingen aan het grondwater zijn opgenomen i n  tabel 3.4. 

Tabel 3.4: Meetgegevens grondwater 

Peilbuis Filterstelling (m -mv) Grondwaterstand pH (-) Ec (uS/m) 
(m -mv) 

02 1.2 - 2,2 0,6 6.3 1207 
03 1.1 -2.1 O 3 5 7 I n27 . .~ -.. 
06 112 - 2;2 0.5 6.4 760 
1 O 1.1 - 2 , l  0.4 5.9 1107 

pH = zuurgraad 
FC = elektrische geleidbaarheid 

Op basis van de verzamelde (veldìinformatie heeft een selectie plaatsgevonden van de te  
analyseren grond- en grondwatermonsters. Een overzicht van de uitgevoerde analyses is 
weergegeven i n  de tabellen 3 .5  (grond) en 3 .6  (grondwater). 

2 0  120696/JVOO 2 0 1 2 0 6 9 0  1RAP.doc 8 van 16 
april 2 0  12 



*~ - '6 
Gjeofox- : * ' F  

bexmond Verkennend bodemonderzoek Westeinde 69, Driebruggen 

Tabel 3.5: Monsterselect ie en  analyses grondmonsters 

Codering Monstertraject (m -mv) Boringnummer Analysepakket Motivalie 
(menQ)monster 
M01 1,O-1,2 02 Minerale olie, VAK en organische slof HBO-tank 
MM02 0.2 - 0.8 03. 04, 05 Standaardpakket grond Spuitruimte 
MM03 0.7 - 1.2 07 Standaardoakket arond Ooslaa chemie 

.~~~ - ~ ~ -  -..~ ~ r.- ~ - - .   MMO^ 0:2 - 0:7 08; 10' standaardpakket grond Rest producten 
MM06 0,2 - 0.7 09.12 Standaardpakket grond Overige terrein 

Tabel 3.6: Monsterselect ie e n  analyses grondwatermonsters 

Monster Peilbuis Fillertraject (m - Analysepakket 
m v) 

02-1-1 02 1,2 - 2.2 Minerale olie en VAK 
03-1-1 03 1.1 -2.1 Standaardpakket grondwater 
06-1-1 06 1.2 - 2,2 Standaardpakket grondwater 
10-1-1 10 1.1 - 2 , l  Standaardpakket grondwater 

Toelichtinq tabellen 3.5 en 3.6: 
Standaardpakket droge stof, organische stof, lutum, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik. lood, molybdeen, 
wond nikkel en rink). ~okcvcl ische aromatische koolwaterstoffen (PAK 101. ~olvchloorbifenvlen . .~ . .  . 

(som-PCB) en minerale olie 
Standaardpakket barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen. nikkel en zink. minerale olie, vluchtige 
mondwater aromatische koolwaterstoffen (benzeen. tolueen. ethvlbenzeen. xvlenen. stvreen en naftaleen1 . . . . 

en v l~c l i l~g i !  gclial~igrncerilc koi>livaterstoflrn Iv,iiylchloii~lc. 1 .l -d#cnioorcthecn. 
J chloormtthain, trans- 1.2-cl clrl~>ololl~i!cn. c is  1 .2-i1.chlooiethern. som-1 .2-ilicli oorothtitn 
1.1-dichloorethaan, chloroform, 1.1.1-trichloorethaan, tetrachloormethaan. 1.2-dichloorethaan, 
trichlooretheen, 1.2-dichloorpropaan. 1.1-dichloorpropaan, 1.3-dichloorpropaan, som- 
dichloorpropanen, 1.1.2-trichloorethaan, tetrachlooretheen (per) en bromoform). 

3.3 R e s u l t a t e n  l a b o r a t o r i u m o n d e r z o e k  

D e  chemische analyses zijn u i tgevoerd door he t  mil ieulaboratorium van ALcontro l  t e  Hoogvl iet.  
De analyseresultaten zijn getoetst  aan h e t  referentiekader van  h e t  Besluit bodemkwal i te i t  e n  de 
Circulaire bodemsanering 2009 (versie 3 april 2012) .  In het  Besluit bodemkwal i te i t  wo rd t  de  
achtergrondwaarde voor grond e n  in de  Circulaire worden de streefwaarde (S) voor  grondwater  
en de  intervent iewaarde (I) voor  g rond en  grondwater  onderscheiden. 

In de  tabel len 3.7 e n  3.8 i s  een samenvat t ing v a n  de  analyseresultaten v a n  respectievelijk de  
grond- en  grondwatermonsters opgenomen. Kopieën van de analysecertif icaten zijn opgenomen 
in bijlage 3 .  Een vol ledig overzicht v a n  d e  toetsingsresultaten is opgenomen in bijlage 4. 

20120696/JVOO 20120696-a 7RAP.doc 9 van 16  
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Tabel 3.7: Toetsingsresultaten grond lmglkg d.s.1 

Monsternummer I M01 
Boring 02 
Diepte (cm-mv) 
Bodemtype 
Zintuiglijk 

Benzeen 
Ethylbenreen 
Tolueen 
Xylenen fsom. 0.7 factor) 
Naftaleen 

Humus 1% op ds) 
Lutum 1% op dsl 

0.5 
O 

I 

Minerale olie (totaal) < 20 <AW 

Monsternummer 1 MM02 I MM03 I MM04 

Kobalt [Col 
Barium [Bal 
Cadmium ICdl 
Koper LCuI 
Kwik 1Hgl 
Lood [Pbl 
Molybdeen [Mol 
Nikkel [Ni) 
Zink [Znl 

Boring 
Diepte Icm-mvl 
Bodemtype 
Zintuiglijk 
Humus (% op dcl 

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
facta 

PCB (7) fsom. 0.7 factor) 

03.04.05 
23-80 

29 3.7 1 

KS3 
VE2ZA6 
18.9 

Minerale olie [totaal) 

2 0  120696/JVOO 20120696_a 1RAP.doc 10 van 16 
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Vervolg tabel 3.7: 

Bodemtype 
Zintuiglijk 
Humus 1% op dsl 
Lutum 1% op dsl 

Monsternummer I MM05 MM06 

Kobalt [Col 
Barium [Bal 
Cadmium [Cd1 
Koper (Cu1 
Kwik IHgl 
Lood IPbl 
Molybdeen [Mol 
Nikkel [Ni1 
Zink IZnl 

Boring 
Diepte (cm-mvl 

Pak-totaal 110 van VROM) (0.7 facto 

08.10 09,12 
23-70 23-70 

PCB 17) (som. 0.7 factor1 

Minerale olie (totaal1 

Toelichting bii tabel 3.7: 
< = het gehalte is kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde; 

= het gehalte is groter dan achtergrondwaarde; 
* *  = het gehalte is groter dan de tussenwaarde; 
* * *  = het gehalte is groter dan de interventiewaarde; 

= niet geanalyseerd; 

Tabel 3.8: Toetsingsresultaten grondwater Ipglll 

Benzeen 
Ethylbenzeen 
Naftaleen IBTEXNI 
Tolueen 
Xylenen (som, 0.7 factor) 

Monster I 02-1.1 
Peilbuis 
Filterstelling (cm-mvl 

02 
120-220 

Minerale olie (totaal) 110 
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Vervolg tabel 3.8: 
Monster 1 03-1-1 06-1-1 10-1-1 
Peilbuis 03 06 l 0  
Filterstelling (cm-mvl 110-210 
pH 1 5.7 

Kobalt [Col 
Barium [Bal 
Cadmium ICdl 
Koper [Cu1 
Kwik [Hgl 
Lood IPbl 
Molybdeen [Mol 
Nikkel [Ni] 
Zink IZnl 

Benzeen 
Ethylbenzeen 
Naftaleen 
Tolueen 
Xylenen (som, 0.7 factor) 
Styreen (Vinylbenzeen) 

1.1.1-Trichloorethaan 
1 ,l ,2-Trichloorethaan 
l .l-Dichloorethaan 
l ,l-Dichlooretheen 
1.2-Dichloorethaan 
1.2-Dichloorethenan 
Dichloormethaan 
Dichloorpropanen 
Tetrachlooretheen (Per1 
Tetrachloormeihaan 
Tribroommethaan 
Trichlooretheen 
Trichloormethaan 
Vinylchloride 

Minerale olie (totaal) < 100 < 100 

Toelichting bii tabel 3.8: 
< = het gehalte is kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde; 

= het gehalte is groter dan streefwaarde; 
= het gehalte is groter dan de tussenwaarde; 

+ = het gehalte is groter dan de interventiewaarde; 
= niet geanalyseerd; 

Naar aanleiding v a n  de  resultaten v a n  h e t  chemisch onderzoek is, in overleg m e t  de  
opdrachtgever, aanvul lend chemisch onderzoek u i tgevoerd me t  betrekking t o t  de  mat ig  
verhoogde gehalten koper in mengrnonster MM06 v a n  de  bovengrond. O m  vas t  t e  kunnen 
stel len o f  sprake is  v a n  een puntbron  o f  da t  de  verontreiniging homogeen over de  locatie i s  
verdeeld, zijn d e  deelmonsters v a n  MM06 afzonderli jk geanalyseerd op  de  genoemde 
parameters. D e  resultaten zijn weergegeven in  tabel  3.8. Tevens is  aangegeven we lke  
concentrat ies hoger uitval len dan  de  toetsingswaarden. 
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Tabel 3.9: Analyseresultaten en toetsing, uitsplitsing MM06 (mglkg d,?..) 

[MengIrnonster Stof ..__ 
(traject in m-mvl Koper 
0 9  (0.23 - 0,701 1 e * *  

Toelichtinq bij tabel 3 .9:  
< A W  = het gehalte is kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde; 

= het gehalte is groter dan achtergrondwaarde; 
= het gehalte is groter dan de tussenwaarde; 

s = het gehalte is groter dan de interventiewaarde; 
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4 I n t e r p r e t a t i e  r e s u l t a t e n  

Voormalige HBO-tank 
Getracht is middels boringen, bemonstering van de grond en het grondwater de bodemkwaliteit 
ter plaatse van de voormalige ondergrondse brandstoftank te bepalen. 

Zintuiglijk zijn er geen waarnemingen gedaan die op een verontreiniging met minerale olie 
duiden. Chemisch analytisch zijn er eveneens geen verhoogde gehalten minerale olie en 
vluchtige aromatische koolwaterstoffen aangetoond in zowel grond als grondwater. 

De voormalige ondergrondse brandstof tank heeft niet geleid tot een bodemverontreiniging. 

Gedempte sloot 
Middels het plaatsen van een raai van 3 boringen is getracht de aanwezigheid van een 
gedempte sloot vast te stellen. 

Zintuiglijk is de gedempte sloot niet aangetoond. Na chemische analyse van de grond ter plaatse 
van de vermoedelijke gedempte sloot zijn er gehalten aan PAK en PCB aangetoond groter dan 
de desbetreffende achtergrondwaarde. Het is echter niet vast te stellen of deze verhoogde 
gehalten gerelateerd zijn aan een slootdemping. 

De gedempte sloot is niet aangetroffen en mogelijk dempingsmateriaal heeft niet tot 
noemenswaardige verontreinigingen gezorgd. 

Opslag chemische restprodokfen 
Zintuiglijk zijn er bij de boringen ter plaatse van de opslag van chemische restproducten 
bodemvreemde materialen aangtroffen in de vorm van puin en kolengruis. 

Bij chemische analyse van de meest verdachte bodemlagen zijn gehalten koper, kwik, lood, 
molybdeen, zink en PAK aangetoond groter dan de desbetreffende achtergrondwaarde. 

In het grondwater zijn de gehalten barium en xylenen licht verhoogd 

De zintuiglijke en chemisch analytische verhoogde gehalten zijn vermoedelijk gerelateerd aan de 
aanwezige bodemvreemde materialen. De verhoogde gehalten zijn niet gerelateerd aan de 
opslag van chemische restproducten. 

Spuitruimte 
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn ter plekke van de spuitruimte zintuiglijk bodemvreemde 
bijmengingen met baksteen en kolengruis aangetroffen. 

Na chemische analyse zijn gehalten koper, molybdeen, nikkel en zink in licht verhoogde 
concentraties aangetoond. In het grondwater zijn gehalten barium, nikkel, benzeen en xylenen 
aangetroffen. 

De oorzaak van de licht verhoogde gehalten in de grond is vermoedelijk gelegen in de 
aanwezigheid van bodemvreemde bijmengingen. De verhoogde gehalten in het grondwater zijn 
van onbekende oorsprong. Mogelijk zijn de gehalten benzeen en xylenen gerelateerd aan 
verfverdunners. 
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Opslag chemische produkten en verf 
Zintuiglijk zijn er in de grond geen bodemvreemde bijmengingen aangetroffen. In MM03 is er 
een licht verhoogd gehalte aan minerale olie aangetoond. Op basis van het chromatogram wordt 
geconcludeerd dat het geraporteerde gehalte aan olie te  relateren is aan een dieselIHB0-achtige 
oliesoort. Dit houdt mogelijk verband met activiteiten op de locatie. 

Bij chemische analyse van het meest verdachte monster zijn licht verhoogde concentraties met 
kwik, lood en zink aangetoond. In het grondwater zijn de gehalten barium en xylenen licht 
verhoogd ten opzichte van de streefwaarden. 

De licht verhoogde gehalten in grond en grondwater zijn van onbekende oorsprong. 
Vermoedelijk zijn ze niet gerelateerd aan de opslag van chemische produkten en verf. 

Achterterrain 
Om een goed beeld te  krijgen van de algemene bodemkwaliteit op de onderzoekslocatie zijn er 
op het achterterrein nog extra boringen geplaatst. In het mengmonster van het achterterrein, 
MM06, zijn gehalten koper aangetroffen groter dan de Tussenwaarde. Na uitsplitsing van het 
mengmonster blijkt alleen de grond ter plaatse van boring 09 verontreinigd met gehalten koper 
groter dan de Interventiewaarde. 

De verontreiniging is niet gerelateerd aan de (zintuiglijke) aanwezigheid van bodemvreemde 
materialen. De oorzaak van de Interventiewaarde overschrijding is onbekend. Het betreft naai 
alle waarschijnlijkheid een incidentele waarneming. 
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