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M100385: Verkennend bodemonderzoek op het terrein van Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert 

INLEIDING 

In opdracht van Dc Zijien is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het terrein van 
Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert. Voor de ligging van de onderzoekslocatie wordt 
verwezen naar figuur 1. 

2 DOEL VAN HET ONDERZOEK 

Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de grond- en grondwaterkwaliteit ter plaatse 
van de onderzoekslocatie. 

Aanleidmg tot de vaststelling van de huidige bodemkwaliteit is de wens van de opdrachtgever 
een mdicatie te verkrijgen van de kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de 
onderzoekslocatie in verband met voorgenomen herstructurering van de onderzoekslocatie. 

3 BESCHRIJVING VAN RET TERREIN 

De onderzoekslocatie bevindt zich op het terrein van Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te 
Tolbert. De locatie Spant 1 is kadastraal bekend gemeente Leek, sectie H, nummers 4016 en 
4020. De totale oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt Ca. 143.000 . 
Op de locatie is een tehuis met een viertal buurtschappen aanwezig. Daarnaast is er een 
centraal gedeelte aanwezig met verschillende voorzieningen zoals een wasserij, keuken, 
tecbnische dienst, magazijn, sporthal, zwembad, restaurant, crèche enzovoorts. Het 
onderzoeksterrein rondom de gebouwen is verhard middels klinkers. De wandelpaden zijn 
verhard middels asfalt. Het overige deel is onverhard in gebruik als groenstrook enlof park. 

Ten behoeve van het opstellen van een hypothese omtrent de aanwezigheid, de aard en de 
ruimtelijke verdeling van eventuele verontreiniging ter plaatse van de onderzoekslocaties is 
een historisch onderzoek verricht. Ten behoeve van het historische vooronderzoek zijn 
conform de NVN 5725 (Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, 
orienterend en nader onderzoek, NNI, oktober 1999) de volgende bronnen geraadpleegd: 

• Gemeentelijk archief (hinderwetdossiers en BlO-bestanden) 
• Navraag bij gebruiker onderzoekslocatie 
• Locatiebezoek 

Uit de verkregen historische informatie van de gemeente Leek is gebleken, dat er een 
ondergrondse HBO tank (5.000 1.) op de locatie aanwezig is. Ter plaatse van de ondergrondse 
HBO tank is een controlepeilbuis gesitueerd. Uit een rapport (kenmerk: Dc Zijien, Tolbert_2006
08-17) van een uitgevoerde grondwatermonitoring door E.C.O. Inspections kan worden 
geconcludeerd, dat in het grondwater ter plaatse van de controlepeilbuis (PB 1) geen verhoogde 
concentraties aan minerale olie en vluchtige aromaten vastgesteld ten opzichte van de 
streefwaarde. Daarnaast is uit het locatiebezoek gebleken, dat op de locatie een spuitplaats met 
OBAS aanwezig is. 

Van der Wiel Infra & Milieu BV1 
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Ten oosten, ten zuiden en ten westen wordt de locatie begrensd door wornngen met bijbehorend 
eif Ten noordenwesten wordt de locatie begrensd door de Tolbertervaart. Ten noorden van de 
onderzoekslocatie is een industrieterrein gesitueerd. 

4 ONDERZOEKSPROGRAMMA 

Ten behoeve van dit onderzoek is een programma voor veld- en laboratoriumonderzoek 
opgesteld, waarbij is uitgegaan van de veronderstelling, dat de onderzoeksterreinen, met 
uitzondering van het terreindeel ter plaatse van de ondergrondse HBO tank (5.000 liter) en het 
terreindeel ter plaatse van de spuitplaats met OBAS, als "onverdacht" kunnen worden 
beschouwd. 

4.1 Veldwerkzaamheden 

Het veldonderzoek heeft op 30 oktober 2006 plaatsgevonden. Het grondwater is op 3 november 
2006 bemonsterd. Het veidwerk ter plaatse van de ondergrondse HBO tank is uitgevoerd 
conform het protocol nulsituatie bodemonderzoek Besluit Opsiag Ondergrondse Tank (BOOT). 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de NPR (Nederlandse Praktijk Richtlijnen) 
voor bodemonderzoek. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat voor het onderzoek ter plaatse 
van de buurtschappen en het centrale gedeelte is afgeweken van de NEN 5740. Het betreft 
slechts het verkrijgen van een indicatie van de grond- en grondwaterkwaliteit ter plaatse. 

Ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek is de onderzoekslocatie ingedeeld in de 
volgende vij f deellocaties: 

A Ondergrondse HBO tank (5.000 liter)
B Centrale gedeelte
C Buuurtschap "Dc Dobbe"
D Buuurtschap "De Terp"
E Buuurtschap "De Wierde"

Dc veldwerkzaaniheden worden navolgend per deellocatie besproken. 

A ondergrondse HBO tank (5.000 liter) 

Ten behoeve van het onderzoek ter plaatse van de ondergrondse HBO tank (5.000 1.) zijn ter 
plaatse van de ontluchting en het vulpunt 2 grondboringen uitgevoerd tot een diepte van Ca. 0,60 
a 0,70 meter minus maaiveld (Al en A2). Rondom de ondergrondse tank zijn eveneens 2 
boringen uitgevoerd tot een diepte variërend van Ca. 1,70 a 2,00 meter minus maaiveld (A4 en 
AS). Boring A3, tussen de ondergrondse tank en het vulpunt is wegens de aanwezigheid van een 
ondoordringbare laag gestaakt op een diepte van Ca. 1,00 meter minus maaiveld. Het opgeboorde 
materiaal is organoleptisch beoordeeld op de aanwezigheid van (olie)verontreinigingen. 

Ten behoeve van het nemen van een grondwatermonster is boring A4 gebruikt voor het plaatsen 
van een peilbuis (Pb A4). 

2 Van der Wiel Infra & Milieu BV 
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Dc peilbuis (een waarnemingsfllter met een diameter van 32 millimeter) bestaat uit een 
geperforeerd dee! (het filter) en een blind bovenstuk tot aan het maaiveld. Het filter is met een 
niet-gelijmde mofverbinding aan het bovenstuk verbonden. Om het geperforeerde gedeelte 
bevindt zich aan de buitenzijde een gewassen filterkous. Tot boven het filter is een omstorting 
met uitgegloeid flltergrind aangebracht. 

B Centrale gedeelte 
Ten behoeve van het verkrijgen van een indicatie van de grond- en grondwaterkwaliteit ter 
plaatse van het centrale gedeelte zijn in totaal 10 grondboringen uitgevoerd tot een diepte van Ca. 
0,50 a 0,60 meter minus maaiveld (Bi tim B 10). Vier van de boringen zijn dieper doorgezet tot 
een diepte van Ca. 2,00 meter minus maaiveld (B2, B3, B5 en B8). Het opgeboorde materiaal is 
organoleptisch beoordeeld op de aanwezigheid van verontreinigingen. 

Ten behoeve van het nemen van een grondwatermonster is boring B5 gebruikt voor het plaatsen 
van een peilbuis (Pb B5). 

C Buurtschap "Dc Dobbe" 
Ten behoeve van het verkrijgen van een indicatie van de grond- en grondwaterkwa!iteit ter 
plaatse van de buurtschap "De Dobbe" zijn in totaal 10 grondboringen uitgevoerd tot een diepte 
van 0,50 meter minus maaiveld (Cl tim C 10). Vier van de boringen zijn dieper doorgezet tot 
een diepte van Ca. 2,00 meter minus maaiveld (C2, C4, C7 en C 10). Het opgeboorde materiaal is 
organoleptisch beoordeeld op de aanwezigheid van verontreinigingen. 

Ten behoeve van het nemen van een grondwatermonster is boring C7 gebruikt voor het p!aatsen 
van een peilbuis (Pb C7). 

D Buurtschap "De Terp" 
Ten behoeve van het verkrijgen van een indicatie van de grond- en grondwaterkwa!iteit ter 
plaatse van de buurtschap "Dc Terp" zijn in totaa! 10 grondboringen uitgevoerd tot een diepte 
van Ca. 0,50 meter minus maaiveld (Di tim D10). Twee van de boringen zijn dieper doorgezet 
tot een diepte van Ca. 2,00 meter minus maaiveld (D3 en D10). Eén boring is dieper doorgezet 
tot een diepte van Ca. 3,00 meter minus maaive!d (D3). Het opgeboorde materiaal is 
organoleptisch beoordeeld op de aanwezigheid van verontreinigingen. 

Ten behoeve van het nemen van een grondwatermonster is boring D3 gebruikt voor het plaatsen 
van een peilbuis (Pb D3). 

E Buurtschap "De Wierde" 
Ten behoeve van het verkrijgen van een indiCatie van de grond- en grondwaterkwa!iteit ter 
p!aatse van de buurtschap "De Wierde" zijn in totaa! 15 grondboringen uitgevoerd tot een diepte 
van Ca. 0,50 a 0,60 meter minus maaiveld (El tim E15). Vier van de boringen zijn dieper 
doorgezet tot een diepte van ca. 2,00 meter minus maaive!d (E3, E6, E7 en Eli). Het 
opgeboorde materiaal is organo!eptisch beoordeeld op de aanwezigheid van verontreinigingen. 

Ten behoeve van het nemen van een grondwatermonster is boring El I gebruikt voor het 
plaatsen van een peilbuis (Pb El 1). 

Ten behoeve van het onderzoek ter plaatse van de spuitplaats met OBAS is één grondboring 
uitgevoerd (E6). Boring E6 is eveneens gebruikt voor het plaatsen van een peilbuis (Pb E6). 

3 Van der Wiel Infra & Milieu BV 
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Vervoig tabel 1: Overzicht samenstelling grond(meng)monsters met dieptetrajeclen en analyseparameters

E MM14 El 1 0,1-0,5 NEN 5740 grond' Indicatief, bovengrond 
E12t/rnEl5 0,0-0,5 

MM 15 E3 0,5-1,0 NEN 5740 grond' Indicatief, ondergrond 
E7 0,5-0,9 Orgamsche stof + lutum 
Eli 0,5-1,2 

MM 16 E3 1,0-2,0 NEN 5740 grond' Indicatief, ondergrond 
E7 0,9-2,0 Orgamsche stof+ lutum 
ElI 1,2-2,0 

M3 E6 1,2-1,7 Mmerale olie, vluchtige Indicatief 
aromaten , spuitplaats/OBAS 
organische stof

I 

' bestaat uit de parameters: droge stof zware metalen, LOX, minerale olie, PAK (10)
2 bestaat : de deelparameters. benzeen ,tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen

Tabel 2: Overzicht grondwaterinonsters ,netfihtertrajecten en analyseparameters 

. . . . .lterstellmg
Deellocatie Bonng/peilbuis Analyseparameters Reden monsterselectie 

(rn..mv)

A A4/Pb A4 1,0-2,0 Minerale olie, vluchtige Indicatief
aromaten 2 

B B5IPb B5 1,0-2,0 NEN 5740 grondwate? 

C C7fPb C7 1,0-2,0 NEN 5740 grondwate? Indicatief 

D D3/Pb D3 2,0-3,0 NEN 5740 Indicatief 

E E6/Pb E6 1,0-2,0 Mmerale olie, vluchtige Indicatief, spuitplaats/OBAS 

El 1/Pb El 1 
, 

1,0-2,0 NEN 5740 
. 

Indicatief 

2 bestaat uit de deelparameters: benzeen ,tolueen, ethylbenzeen. xylenen en nafialeen 
bestaat uit de parameters: zware metalen, aromaten, minerale olie, VOC1 en chloorbenzenen 

* 
Voor de tabellen 1 en 2 geldt:

A Ondergrondse HBO tank (5.000 liter)
B Centrale gedeelte. C Buuurtschap "De Dobbe"
D Buuurtschap "De Terp"
E Buuurtschap "De Wierde"

BODEMGESTELDHEID 

De profielbeschrijvingen van de uitgevoerde boringen zijn weergegeven in bijiage 1. Op basis 
van deze resultaten kan de bodernopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie globaal als 
volgt worden beschreven: 

• Vanaf rnaaiveld of onderkant verharding tot een diepte van Ca. 0,50 rn-mv bestaat de 
bodern uit donkerbruin tot donkergrijs, zwak tot matig siltig, zwak tot matig 
humeus, matig fijn zand tot een diepte van Ca. 0,50 rn-mv; 

• Vanaf een diepte van Ca. 0,50 rn-mv bestaat de bodern uit liChtbruin-geel tot grijs, 
zwak siltig, matig fijn zand tot een diepte van Ca. 1,00 rn-mv; 

• Vanaf een diepte van Ca. 1,00 rn-mv bestaat de bodern uit lichtbruin tot grijze leem tot 
een diepte van tenminste Ca. 3,00 rn-mv. 

5 Van der Wiel Infra & Milieu BV 
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Het freatisch viak van bet grondwater beyond zich tijdens de veldwerkzaamheden gemiddeld op 
een diepte variërend van Ca. 1,00 tot maximaal Ca. 2,00 meter minus maaiveld. 

RESULTATEN 

Zintuiglijke waarnemingen 
Bij alle boringen heeft een organoleptische beoordeling van het opgeboorde 
plaatsgevonden. Ter plaatse van de verrichte boringen zijn organoleptisch geen waarneembare 
verontreinigingen enlof afwijkingen aangetroffen. Tevens is zintuiglijk zowel in de 

grond als op bet maaiveld geen asbesthoudend materiaal
opgeboorde 

Voor een totale beschrijving van de zintuiglijke waarnemingen wordt verwezen naar bijiage 1 
(boorprofielen). 

Metingen 

Voordat de peilbuizen zijn bemonsterd is de grondwaterstand gemeten. Tevens is van het 
opgepompte grondwater ter plaatse van de peilbuizen de zuurgraad, de temperatuur en het 
elektrlSCh geleidingsvermogen bepaald. Dc resultaten van de metingen zijn weergegeven in tabel 
3. 

Tabel 3: Meelgegevens grondwater 

Boring/peilbuis Filterstethng Waterstand Elektrisch Zuurgraad Temperatuur 
geleidingsvermogen 

(rn-mv) (rn-mv) (pS/cm) (pH) 

A4/Pb A4 1,0-2,0 1,40 178 7,06 7,1

B5/Pb B5 1,0-2,0 1,20 1.222 6,35 6,8

C7/PbC7 1,0-2,0 1,10 222 5,55 6,9

D3/Pb D3 2,0-3,0 2,00 400 6,20 6,9

E6/Pb E6 1,0-2,0 0,80 1.299 6.92 6,7

El 1/Pb Eli 1,0-2,0 0,95 633 5,86 6,8

De resultaten van de metingen hebben geen aanleiding gegeven tot bet bijstellen van bet 
onderzoeksprogramma. 

Analyseresultaten 

De analyseresultaten van de grondmengmonsters en de grondwatermonsters zijn weergegeven in 
bij lage 2. Om de resultaten te kunnen interpreteren worden deze vergeleken met de 
toetsingswaarden zoals die door bet ministerie van VROM in de Circulaire Interventiewaarden 
Bodemsanering zijn opgesteld. 

6 Van der Wiel Infra & Milieu BV 
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In de circulaire "Streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering" (d.d. 24 februari 2000, 
Staatscourant 2000, nr. 39) van bet Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (VROM) is een toetsingskader opgenomen voor de beoordeling van de 
milieukwaliteit van een bodem. Dit toetsingskader is vastgesteld voor grondlsediment en 
grondwater en geldt voor land- en waterbodems. 

In de circulaire worden Streef- en Interventiewaarden onderscheiden: 

Streefwaarde: Referentiewaarde, bet gehalte dat op grond van natuurlijk voorkomen 
maximaal is te verwachten of overeenkomt met de detectiegrens van de 
huidige analysemethodiek. De streefwaarde geeft bet milieukwaliteits
niveau aan van een "schone" bodem, die alle mogelijke functies kan 
vervullen; 

Tussenwaarde: Indicatie voor nader onderzoek op basis van het criterium 
(interventiewaarde + streefwaarde):2. De tussenwaarde geeft bet 
gemiddelde aan van bet milieukwaliteitstraject waarin sprake is van een 
zekere, maar niet emstige, vermindering van de functionele 
eigenschappen van de bodem. 

Interventiewaarde: Toetsingswaarde voor saneringsonderzoek, waaronder een sanering 
gewoonlijk niet op korte termijn noodzakelijk is, maar waarboven een 
sanering(s)(onderzoek) bij voorkeur wel op korte termijn wordt 
uitgevoerd nadat bet onderzoek is afgerond. Indien de interventiewaarde 
gemiddeld in een bodemvolume van 25 3 in grond/sediment of in een 
bodemvolume van 100 3 in grondwater wordt overschreden, is sprake 
van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

De toetsingswaarden zijn geen 'harde' criteria. Rekening dient te worden gehouden met het 
feit, dat de mobiliteit van stoffen in de bodem en daardoor de verspreiding in het milieu 
athankelijk is van allerlei bodemkenmerken. Tevens is van belang, dat bet risico van 
blootstelling van de bevolking mede afhankelijk is van de bestemming en bet gebruik van de 
grond in de huidige situatie en de toekomst. 

De streefwaarden kunnen worden beschouwd als indicatieve concentratieniveaus waarboven 
wel en waaronder geen sprake is van een aantoonbare beInvloeding van de bodemkwaliteit 
(verontreiniging). Hierbij dient echter rekening gehouden te worden met het feit dat de lokale 
achtergrondgehalten kunnen afi.vij ken van de gemiddelde achtergrondgehalten in de 
Nederlandse bodem, waarop de referentiewaarden zijn gebaseerd. 

Voor een aantal zware metalen, arseen en een aantal organische verbindingen zijn de 
referentiewaarden athankelijk gesteld van bet lutumgehalte enlof bet organische-stofgehalte in 
de bodem. 

Voor meer achtergrondinformatie en de berekeningswijze wordt verwezen naar de Circulaire 
Interventiewaarden Bodemsanering. 

Vergelijking van de analyseresultaten (bijiage 2) met de toetsingswaarden geeft voor de 
bodem- en grondwaterkwaliteit het beeld zoals is weergegeven in de tabellen 4 t/m 28. 

7 Van der Wiel Infra & Milieu BV 
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Dc vermelde referentiewaarden hebben betrekking op de samenstelling van de bodemlaag 
waaruit de grondmonsters afkomstig zijn. 

In de tabellen 4 t/m 28 is de volgende codering gehanteerd: 

Blanco: Gehalte lager dan of gelijk aan de streefwaarde; 
* 

: Gehalte hoger dan de streefwaarde, maar lager dan of gelijk aan de 
tussenwaarde. Indicatie voor een lichte verontreiniging; 

** 
: Gehalte hoger dan de tussenwaarde = het criterium (interventiewaarde + 

streefwaarde):2, maar lager dan of gelijk aan de interventiewaarde. Indicatie voor 
de noodzaak tot een nader bodemonderzoek; 
Gehalte hoger dan de interventiewaarde (saneringswaarde). Indicatie voor een 
emstige bodemverontreiniging; 

-- : Geen toetsingswaarde voor opgesteld; 
- : Niet op de betreffende parameter geanalyseerd. 

8 Van der Wiel Infra & Milieu BV 
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Tabel 4: Ml: Al: 0,1-0,6 rn-mv 

1Parameter Eenheid S T 

Droge stof % (rn/rn) 91.4
lies(Org.st) % van ds <0.5 

MINERALE OLIE GC 
Olie totaal C10-C40 mg/kg ds - <50 10 505 1000 
FractieCl0-C12 mg/kgds <20l2-C22 mg/kgds <20 
Fractie C22 - C30 mg/kg ds <20 
Fractie C30 - C40 mg/kg ds <20 
Florisil behandeling + 

Toetsingswaarden zyn berekend met de volgende parameters: 
Lutum: 25% van droge stof en organische stof 0.5% van droge stof 

Tabel 5: M2: A2: 0,1-0,4 rn-mv 

1Parameter Eenheid S T 

Droge stof % (rn/rn) 85.0 

MINERALE OLIE GC 
Olie totaal Cl 0-C40 mg/kg ds - <50 10 505 1000lO-C12 mg/kgds <20l2-C22 mg/kgds <20 
Fractie C22 - C30 mg/kg ds <20 
Fractie C30 - C40 mg/kg ds <20 
Florisil behandeling + 

Toetsingswaarden berekend met de volgende parameters: 
Lutum: 25% van droge stof en organische stofi 0.5% van droge stof 

Tabel 6: MMJ: A4, A5: 1,6-2,0/1,0-1,5 rn-mv 

1Parameter Eenheid S T 

Horn. met Sample Mate + 

Droge stof % (rn/rn) 84.7 
Gloeiverlies(Org.st) % van ds <0.5 

MINERALE OLIE GC 
Olie totaal C10-C40 mg/kg ds - <50 10 505 1000l0-C12 rng/kgds <20 
Fractie C12 - C22 mg/kg ds <20 
Fractie C22 - C30 mg/kg ds <20 
Fractie C30 - C40 mg/kg ds <20 
Florisil behandelmg + 

Toetsingswaarden berekend met de volgende parameters: 
Lutum: 25% van droge stof en organische stof 0.5% van droge stof 

9 Van der Wiel Infra & Milieu BV 
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Tabel 7: MM2: Bi tim B5: bovengrond 

IParameter Eenheid 1 S I 

Horn. met Sample Mate + 
Voorbehand. NEN 5751 + 

Droge stof % (rn/rn) 83.8 
lies(Org.st) % van ds 2.9 

KORRELGROOTFEVERDEL1NG 
%vands 3.4 

METALEN 
Arseen mg/kgds - <5.0 18 25 33 

Cadmium mg/kg ds - <0.4 0.49 4.0 7.4 
Chroom mg/kgds - 7.9 57 136 216 
Koper mg/kg ds - <5.0 19 59 99 
Kwik mg/kg ds - <0.2 0.22 3.7 7.2 
Lood mg/kgds - 7.0 56 204 351 

Nikkel mg/kgds - <5.0 13 47 80 
Zink mg/kgds - 17 65 198 332 

EOX 
Extr.org.halogemden mg/kg ds - 0.2 0.30 

MINERALE OLIE GC
mg/kgds - <50 15 732 1450l0-C40 

Fractie C12 <20 
Fractie C22 mg/kg ds <20 
Fractie C30 mg/kg ds <20 

mg/kg ds <0.04 
mg/kg ds <0.04 

Anthraceen mg/kg ds <0.04 
FenanthreenFluorantheen mg/kg ds <0.04 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.04 

mg/kg ds <0.04 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.04
Chiyseen
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.04 

mg/kg ds <0.04 
Indeno(1,2,3-c,d)pyr mg/kgds <0.04 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds - <0.40 1.0 21 40Totaal PAK 

Toetsingswaarden zUn berekend met de volgende parameters.
Lutum: 3.4% van droge stof en organische stof 2.9% van droge stof

10 Van der Wiel Infra & Milieu BV 



M100385: Verkennend bodemonderzoek op het terrein van Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert 

Tabel 8: MM3: B6 f/rn BlO: bovengrond 

Parameter Eenheid 1 S T 

Horn. met Sample Mate 
Voorbehand. NEN 5751 
Droge stof
lies(Org.st) 

% (rn/rn) 
% van ds 

+ 

+ 
85.8 
3.2 

KORRELGROOYFEVERDELING 
%vands 1.6 

METALEN 
Arseen 
Cadmium 
Chroom 
Koper 
Kwik 
Loodl
Zink 

rng/kgds 
mg/kg ds 
mg/kgds 
mg/kg ds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 

-

-

-

-

-

-

-

-

<5.0 
<0.4 
7.3 
<5.0 
<0.2 
9.4 
<5.0 
13 

17 

0.49 
53 
18 

0.21 
55 
12 

60 

25 
3.9 
128 
56 
3.6 
198 
41 
183 

32 
7.3 
202 
94 
7.0 
342 
70 
307 

EOX 
Extr.org.halogeniden mg/kg ds - 0.2 0.30 

MINERALE OLIE GC 
Olie totaal C10-C40l0-C12 
FractieCl2-C22 
Fractie C22 - C30 
Fractie C30 - C40 
Flonsil behandelmg 

mg/kg ds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

- <50 
<20 
<20 
<20 
<20 
+ 

16 808 1600 

O 

PAK(lO) 
Naftaleen 
Fenanthreen 
Anthraceen 
Fluorantheen 
Benzo(a)anthraceen 
Chiyseen 
Benzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreen 
Benzo(g,h,i)peryleen 
Indeno( 1 -c,d)pyr 
Totaal PAK 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds -

<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.40 1.0 21 40 

Toetsingswaarden berekend met de volgende parameters: 
Lutum: 1.6% van droge stof en organische stof 3.2% van droge stof 
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M100385: Verkennend bodemonderzoek op het terrem van Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert 

Tabel 9: MM4: B2, B5, B8: ondergrond zand 

Parameter Eenheid I 

Horn. met Sample Mate + 

Voorbehand. NEN 5751 + 

Droge stof % (rn/rn) 84.5 
2.3lies(Org.st) % van ds 

KORRELGROOTI'EVERDELING 
Lutum(<2jim) %vands 1.6 

METALEN 
Arseen mg/kgds - <5.0 
Cadmium mg/kg ds - <0.4 
Chroom mg/kgds - 6.2 

Koper mg/kg ds - <5.0 
Kwik mg/kg ds - <0.2 
Lood mg/kgds - 7.2 

mg/kgds - <5.0 
Zink mg/kg ds - 13 

l 
EOX 
Extr.org.halogeniden mg/kg ds - 0.2 

MINERALE OLIE GC 
Olie totaal C10-C40 mg/kg ds - <50 

Fractie C12 mg/kg ds <20 
Fractie C22 mg/kg ds <20 
Fractie C30 mg/kg ds <20 

S 

mg/kg ds <0.04 
Fenanthreen mg/kg ds <0.04 
Anthraceen mg/kg ds <0.04 
Fluorantheen mg/kg ds <0.04 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.04 
Chryseen mg/kg ds <0.04 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.04 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.04 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0.04 
Indeno(1,2,3-c,d)pyr mg/kg ds <0.04 
Totaal PAK mg/kg ds - <0.40 

Toetsingswaarden berekend met de volgende parameters: 
Lutum: 1.6% van droge stof en organische stof 2.3% van droge stof 

I 

17 24 31 
0.47 3.7 7.0 
53 128 202 
17 54 92 
0.21 3.6 6.9 
54 195 336 
12 41 70 
58 179 300 

0.30 

11 581 1150 

1.0 21 40 
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M100385: Verkennend bodemonderzoek op het terrein van Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert 

Tabel 10: MM5: B2, B3, B5, 88: ondergrond leem 

Parameter Eenheid */_ 
1 S T I 

Horn. rnet Sample Mate 
Voorbehand. NEN 5751 
Droge stof
lies(Org.st) 

% (rn/rn) 
% van ds 

+ 
+ 
85.9 
1.2 

KORRELGROOTrEVERDELING 
%vands 12.0 

METALEN 
Arseen 
Cadmium 

ChroomKoper 
Kwik 

Lood 
l
Zink 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mgfkgds 
mg/kgds 
mg/kg ds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mgfkgds 

-

-

-

-

-

-
* 

-

<5.0 
<0.4 
49 
5.6 
<0.2 
<5.0 
29 
17 

20 
0.52 
74 
23 
0.24 
63 
22 
88 

29 
4.2 
178 
72 
4.1 
229 
77 
270 

38 
7.8 
281 
121 
8.0 
394 
132 
452 

EOXlogeniden mg/kg ds - 0.1 0.30 

MINERALE OLIE GC 
Olie totaal C10-C40l0-C12 
Fractie C12 - C22 
Fractie C22 - C30 
Fractie C30 - C40 
Flonsil behandelmg 

mg/kg ds 
mg/kgds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

- <50 
<20 
<20 
<20 
<20 
+ 

10 505 1000 

• 
PAK(10) 
Naftaleen 

Fenanthreen 
Anthraceen 
Fluorantheen 
Benzo(a)anthraceen 

ChryseenBenzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreen 

Benzo(g,h,i)peryleen 
Indeno( 1 ,2,3-c,d)pyr 
Totaal PAK 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds -

<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.40 1.0 21 40 

Toetsingswaarden berekend met de volgende parameters: 
Lutum: 12% van droge stof en organische stof 1.2% van droge stof 
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M100385: Verkennend bodemonderzoek op het terrein van Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert 

Tabel 11: MM6: CI tim C5: bovengrond 

Parameter Eenheid 1 S T I 

Horn. met Sample Mate 
Voorbehand. NEN 5751 

Droge stof 
Gloeiverlies(Org.st) 

% (ni/rn) 
% van ds 

+ 

+ 
80.3 
6.1 

KORRELGROOTtEVERDELING 
Lutum(<2um) %vands 5.0 

METALEN 
Arseen 
Cadmium 
Chroom 
Koper 
Kwik 
Loodl
Zink 

rng/kgds 
mg/kg ds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kg ds 
mg/kgds 
mg/kgds 

rng/kgds 

-

-

-

-

-

-

-

-

<5.0 
<0.4 
13 

12 

<0.2 
12 

<5.0 
20 

19 
0.57 
60 
22 
0.23 
61 

15 

74 

28 

4.6 
144 
68 
3.9 
221 
53 
228 

37 
8.6 
228 
114 
7.5 
381 
90 
381 

EOX 
Extr.org.halogeniden mg/kg ds - 0.3 0.30 

MINERALE OLIE GC
lClO-C40 
FractieCl0-C12 

FractieCl2-C22 

Fractie C22 - C30 
Fractie C30 - C40 
Florisil behandeling 

mg/kgds 
rng/kgds 

rng/kgds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

- <50 
<20 
<20 
<20 
<20 
+ 

31 1540 3050 

. 
PAK(10) 
Naftaleen 

Fenanthreen 
Anthraceen 
Fluorantheen 
Benzo(a)anthraceen 

ChryseenBenzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreen

leenIndeno(1,2,3-c,d)pyr 
Totaal PAK 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds -

<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.40 1.0 21 40 

Toetsingswaarden berekend met de volgende parameters: 
Lutum: 5% van droge stof en organische stof 6.1% van droge stof 
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M100385: Verkennend bodemonderzoek op het terrein van Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert 

Tabel 12: MM7: C6 tim ClO: bovengrond 

1Parameter Eenheid 

Horn. met Sample Mate + 

Voorbehand. NEN 5751 + 
Droge stof % (rn/rn) 66.3 
loeiverlies(Org.st) % van ds 12.4 

K0RRELGR00TrEVERDELING
%vands 3.4.tm) 

METALEN 
Arseen mg/kgds - <5.0 
Cadmium mg/kg ds - <0.4 

Chroom mg/kgds - 13 

Koper mg/kgds - 7.7 

Kwik mg/kg ds - <0.2 

Lood mg/kgds - 14 

Nikkel mg/kg ds - <5.0I • Zink mg/kgds - 17 

EOX 
*Extr.org.halogeniden mg/kg ds 0.5 

MINERALE OLIE GC 
Olie totaal C10-C40 mg/kg ds - <50 
l0-C12 mg/kgds <20l2-C22 mg/kgds <20 
Fractie C22 - C30 mg/kg ds <20 
Fractie C30 - C40 mg/kg ds <20 
Florisil behandelmg + 

PAK(10) 

S 

Naftaleen mg/kg ds <0.05 
Fenanthreen mg/kg ds <0.05 
Anthraceen mg/kg ds <0.05 
Fluorantheen mg/kg ds <0.05 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.05 
Chryseen mg/kg ds <0.05 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.05 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.05 

mg/kg ds <0.05 
Indeno(1,2,3-c,d)pyr mg/kg ds <0.05 
Totaal PAK mg/kg ds - <0.48 

leen 
Toetsingswaarden berekend met de volgende parameters: 
Lutum: 3.4% van droge stof en organische stof 12.4% van droge stof 

S T I 

21 31 40 
0.70 5.6 10 

57 136 216

24 77 129 
0.23 4.0 7.7

66 238 410 
13 47 80 
79 242 405 

0.30 

62 3131 6200 

1.2 25 50 
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M100385: Verkennend bodemonderzoek op het terrein van Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert 

Tube! 13: MM8: C4, C7, ClO: ondergrond 

Parameter 

Horn. met Sample Mate 
Voorbehand. NEN 5751 

Droge stof 
Gloeiverlies(Org.st) 

KORRELGROOTTEVERDELING 

METALEN 
Arseen
Cadmium
Chroom
Koper
Kwikl
Lood
Zink 

EOXlogeniden 
MINERALE OLIE GC 
Olie totaal C10-C40 

Fractie C12
Fractie C22
Fractie C30

Anthraceen 
FenanthreenFluorantheen 

S Benzo(a)anthraceen 

Benzo(k)fluorantheenChryseen
Benzo(a)pyreen 

Indeno(1,2,3-c,d)pyr
Benzo(g,h,i)peryleenTotaal PAK 

Eenheid 

% (rn/rn) 
% van ds 

%vands 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kg ds 

mg/kgds 

mg/kg ds 

mg/kgds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

Toetsingswaarden z(jn berekend met de volgende parameters: 
Lutum: 3.9% van droge stof en organische stof 2.4% van droge stof 

1 

+ 
+ 
84.0 
2.4 

3.9 

<5.0 
<0.4 
7.2 
<5.0 
<0.2 
<5.0 
<5.0 
6.3 

0.2 

<50 

<20 
<20 
<20 

<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.40 

I 

33 
7.3 
220 
99 
7.2 
351 
83 
336 

1200 

40 

S 

18 

0.49 
58 
19 
0.22 
56 
14 

65 

0.30 

12 

1.0 

T 

25 
3.9 
139 
59 
3.7 
204 
49 
201 

606 

21 

16 Van der Wiel Infra & Milieu BV 



M100385: Verkennend bodemonderzoek op het terrein van Sintrnaheerdt op de locatie Spain I te Tolbert 

Tabel 14: MM9: Dl tim D5: bovengrond 

1Parameter Eenheid 

Horn, met Sample Mate + 

Voorbehand. NEN 5751 + 
Droge stof % (rn/rn) 84.5 
lies(Org.st) % van ds 3.2 

KORRELGROOTFEVERDELING
%vands 3.3.zm) 

METALEN 
Arseen mg/kgds - <5.0 
Cadmium mg/kg ds - <0.4 
Chroom rng/kgds - 9.8 

Koper mg/kgds - 6.2 

Kwik mg/kgds - <0.2 
Lood mg/kgds - 13 

mg/kgds - <5.0 
Zink mg/kgds - 16 
l 
EOX
logeniden mg/kg ds - 0.2 

MINERALE OLIE GC 
*Olie totaal C10-C40 mg/kg ds 72 

Fractie Cl 0- C12 mg/kg ds <20 
mg/kgds <20 

FractieC22-C30 mg/kgds <20 
Fractie C30 - C40 mg/kg ds 57 
Florisil behandeling + 

l2-C22 

• 
PAK( 10) 
Nafialeen mg/kg ds <0.04 
Fenanthreen mg/kg ds <0.04 
Anthraceen mg/kg ds <0.04 
Fluorantheen mg/kg ds <0.04 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.04 
Chiyseen mg/kg ds <0.04 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.04 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.04 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0.04 
Indeno(1,2,3-c,d)pyr mg/kg ds <0.04 
Totaal PAK mg/kg ds - <0.40 

Toetsingswaarden berekend met de volgende parameters: 
Lutum: 3.3% van droge stof en organische stof 3.2% van droge stof 

S T I

18 25 33 
0.50 4.0 7.5 
57 136 215 

19 59 100 
0.22 3.7 7.2 
57 204 352 
13 47 80 
65 199 333 

0.30 

16 808 1600 

1.0 21 40 
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M100385: Verkennend bodemonderzoek op het terrein van Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert 

Tabel 15: MM1O: D6 tim D1O: bovengrond 

Parameter Eenheid 1 S T I 

Horn. met Sample Mate 
Voorbehand. NEN 5751 

Droge stof 
Gloeiverlies(Org.st) 

% (rn/rn) 
% van ds 

+ 

+ 
84.5 
4.6 

KORRELGROOTI'EVERDELING 
%vands 4.7 

METALEN 
Arseen 
Cadmium 
Chroom 
Koper 
Kwik 

Lood
Nikkel 
Zink 

mgfkgds 
mg/kg ds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kg ds 
mg/kgds 

rng/kgds 
mg/kgds 

-

-

-

-

-

-

-

-

<5.0 
<0.4 
11 

6.2 
<0.2 
16 

<5.0 
21 

19 
0.54 
59 
21 
0.22 
59 
15 

71 

27 
4.3 
143 
65 
3.8 
215 
51 
218 

36 
8.1 
226 
109 
7.4 
370 
88 
365 

EOXlogemden mg/kg ds - 0.2 0.30 

M1NERALE OLIE GC 
Olie totaal C10-C40 
Fractie ClO - C12 
Fractie C12 - C22 
Fractie C22 - C30 
Fractie C30 - C40 
Florisil behandelmg 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

- <50 
<20 
<20 
<20 
25 

+ 

23 1162 2300 

• 

PAK(10) 
Naftaleen 
Fenanthreen 
Anthraceen 
Fluorantheen 
Benzo(a)anthraceen 
Chryseen 
Benzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreenleen 
Indeno(1,2,3-c,d)pyr 
Totaal PAK 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds -

<0.04 
0.04 
<0.04 
0.09 
0.05 
<0.04 
<0.04 
0.05 
<0.04 
<0.04 
<0.40 1.0 21 40 

Toetsingswaarden berekend met de volgende parameters: 
Lutum: 4.7% van droge stof en organische stofi 4.6% van droge stof 
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M100385: Verkennend bodemonderzoek op het terrem van Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert 

Tabel 16: MMJJ: D3, D1O: ondergrond 

Parameter Eenheid 1 

Horn. met Sample Mate + 

Voorbehand. NEN 5751 + 

Droge stof % (rn/rn) 88.6 
lies(Org.st) % van ds 0.9 

KORRELGROOTTEVERDELING 
%vands 1.6 

METALEN 
Arseen mg/kgds - <5.0 

Cadmium mg/kg ds - <0.4 

Chroom mg/kgds - <5.0 

Koper mg/kgds - <5.0 
Kwik mg/kg ds - <0.2 

Lood mg/kgds - <5.0N 
mg/kg ds - <5.0• l 1 Zink mg/kgds - <5.0 

EOX
mg/kg dslogemden - 0.2 

MINERALE OLIE GC 
Olie totaal C10-C40 mg/kg ds - <50 
FractieCl0-C12 mg/kgds <20 
Fractie C12 - C22 mg/kg ds <20 
Fractie C22 - C30 mg/kg ds <20 
Fractie C30 - C40 mg/kg ds <20 
Florisil behandeling + 

PAK(10) 
Naftaleen mg/kg ds <0.04 

S 

mg/kg ds <0.04 
Anthraceen mg/kg ds <0.04 
FenanthreenFluorantheen mg/kg ds <0.04 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.04 

mg/kg ds <0.04 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.04
Chiyseen
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.04 

mg/kg ds <0.04 
Indeno(1,2,3-c,d)pyr mg/kg ds <0.04 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0.40Totaal VAX 

Toetsingswaarden zyn berekend met de volgende parameters: 
Lutum: 1.6% van droge stof en organische stof 0.9% van droge stof 

S 

16 
0.44 
53 
17 

0.21 
53 
12 

56 

0.30 

10 

1.0 

T 

23 
3.5 
128 
52 
3.5 
190 
41 
172 

505 

21 

I 

30 
6.6 
202 
87 
6.9 
327 
70 
289 

1000 

40 

19 Van der Wiel Infra & Milieu BV 



M100385: Verkennend bodemonderzoek op het terrein van Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert 

Tabel 17: MMJ2: El tim ES: bovengrond 

Parameter Eenheid */_ 
1 S T I 

Horn. met Sample Mate 
Voorbehand. NEN 5751 
Droge stof 
loeiverlies(Org.st) 

% (rn/rn) 
% van ds 

+ 

+ 
85.4 
4.2 

KORRELGROOTI'EVERDELING 
Lutum(<2jim) %vands 6.1 

METALEN 
Arseen 
Cadmium 
Chroom 
Koper 
Kwik 
Loodl
Zink 

mg/kgds 
mg/kg ds 
mg/kgds 
mg/kgds 

mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kg ds 
mg/kgds 

-

-

-

-

-

-

-

-

<5.0 
<0.4 
12 

<5.0 
<0.2 
9.4 
6.0 
15 

19 

0.54 
62 
21 

0.23 

60 
16 
75 

28 
4.3 
149 
66 
3.9 

218 
56 
229 

36 
8.1 
236 
112 
7.5 

376 
97 
384 

EOX 
Extr.org.halogemden mg/kg ds - 0.2 0.30 

MINERALE OLIE GC 
Olie totaal C10-C40l0-C12l2-C22 
Fractie C22 - C30 
Fractie C30 - C40 
Florisil behandelmg 

mg/kg ds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

- <50 
<20 
<20 
<20 
<20 
+ 

21 1061 2100 

PAK(10) 
Naftaleen 
Fenanthreen 
Anthraceen 
Fluorantheen 
Benzo(a)anthraceen 
Chryseen 
Benzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreenleen 
Indeno(1,2,3-c,d)pyr 
Totaal PAK 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds -

<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.40 1.0 21 40 

Toetsingswaarden berekend met de volgende parameters: 
Lutum: 6.1% van droge stof en organische stof 4.2% van droge stof 
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100385: Verkennend bodemonderzoek op het terrein van Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert 

Tabel 18: MMJ3: E7 t/m ElO: bovengrond 

Parameter 

Horn. met Sample Mate 
Voorbehand. NEN 5751 
Droge stof 
loeiverlies(Org.st) 

KORRELGROOTTEVERDELING 

METALEN
Arseen
Cadmium
Chroom
Koper
Kwik
Loodl
Zink 

EOXlogemden 
MINERALE OLIE GC 
Olie totaal C10-C40lO-C12l2-C22 
Fractie C22 - C30
FractieC30-C40
Florisil behandeling 

PAK(10) 
Naftaleen 
Fenanthreen 

. FluorantheenAnthraceen 
Benzo(a)anthraceen 

Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Benzo(a)pyreen 

Indeno(1,2,3-c,d)pyr 
Benzo(g,h,i)peryleenTotaal PAK 

Toetsingswaarden berekend met de volgende parameters: 
Lutum: 4.8% van droge stof en organische stofi 6.2% van droge stof 

Eenheid 

% (rn/rn) 
% van ds 

%vands 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kg ds 
mg/kgds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

I 

+ 

+ 
81.4 
6.2 

4.8 

<5.0 
<0.4 
9.7 
5.9 
<0.2 
15 

<5.0 
19 

0.3 

<50 
<20 
<20 
<20 
<20 
+ 

<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.40 

S 

19 

0.57 
60 
22 
0.23 
61 

15 

74 

0.30 

31 

1.0 

T 

28 
4.6 
143 
68 
3.9 
221 
52 
226 

1566 

21 

I 

37 
8.6 
226 
114 
7.5 
380 
89 
379 

3100 

40 
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M100385: Verkennend bodemonderzoek op het terrein van Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert 

Tabel 19: MMJ4: Eli tim ElS: bovengrond 

Parameter Eenheid 1 S T I 

Horn. met Sample Mate 
Voorbehand. NEN 5751 
Droge stof
lies(Org.st) 

% (rn/rn) 
% van ds 

+ 

+ 
80.5 
7.3 

KORRELGROOTTEVERDELING 
Lutum(<2itm) %vands 4.9 

METALEN 
Arseen 
Cadmium 
Chroom 
Koper 
Kwik 
Loodl
Zink 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kgds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kgds 
mg/kg ds 
rngfkgds 

-

-

-

-

-

-

-

-

<5.0 
<0.4 
11 

5.1 

<0.2 
11 

<5.0 
15 

20 
0.60 
60 
22 
0.23 
62 
15 

76 

29 
4.8 
144 
70 
3.9 
225 
52 
232 

38 
9.0 
227 
118 
7.6 
388 
89 
389 

EOX 
Extr.org.halogeniden mg/kg ds * 0.4 0.30 

MINERALE OLIE GClCl0-C40l0-C12l2-C22 
Fractie C22 - C30 
Fractie C30 - C40 
Florisil behandeling 

mgfkgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

- <50 
<20 
<20 
<20 
23 
+ 

37 1843 3650 

PAK(10) 
Naftaleen 
Fenanthreen 
Anthraceen 
Fluorantheen 
Benzo(a)anthraceen 
Chryseen 
Benzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreen 
Benzo(g,h,i)peryleen 
Indeno(1,2,3-c,d)pyr 
Totaal PAK 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds -

<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.40 1.0 21 40 

Toetsingswaarden z(jn berekend met de volgende parameters: 
Lutum: 4.9% van droge stof en organische stof 7.3% van droge stof 
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M100385: Verkennend bodernonderzoek op het terrem van Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert 

Tabel 20: MMJ5: E3, E7, Eli: ondergrond zand 

I 

+ 

+ 
79.4 
7.9 

6.4 

<5.0 
<0.4 
10 

5.4 
<0.2 
12 

5.2 
16 

0.3 

<50 
<20 
<20 
<20 
<20 
+ 

<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.40 

IS T 

21 30 39 
0.62 5.0 9.3

63 151 239 
24 74 124 
0.23 4.0 7.8 
64 233 401 
16 57 98 
81 249 417

0.30

40 1995 3950 

1.0 21 40

Parameter 

Horn. met Sample Mate 
Voorbehand. NEN 5751 
Droge stof
lies(Org.st) 
KORRELGROOTFEVERDELING 
Lutum(<2jim) 

METALEN 
Arseen 
Cadmium 
Chroom
Koper 

•
Kwik 
Lood• l 1 Zink 

EOX
logeniden

M1NERALE OLIE (3C 
Olie totaal CI0-C40
l0-C12
Fractie C12 - C22 
Fractie C22 - C30 
Fractie C30 - C40 
Florisil behandeling 

PAK(IO)leen 

. 
Fenanthreen 
Anthraceen 
Fluorantheen 
Benzo(a)anthraceen 
Chryseen 
Benzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreen 
Benzo(g,h,i)peryleen 
Indeno( I ,2,3-c,d)pyr 
Totaal PAK 

Eenheid 

% (rn/rn) 
% van ds 

%vands 

mg/kgds 

mg/kg ds 

mgfkgds 

mg/kg ds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kgds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

Toetsingswaarden berekend met de volgende parameters: 
Lutum: 6.4% van droge stof en organ ische 7.9% van droge stof 
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M100385: Verkennend bodemonderzoek op bet terrein van Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert 

Tabel 21: MMJ6: E3, E7, Eli: ondergrond Ieein 

Parameter Eenheid *1. 1 S T I 

Horn. met Sample Mate 
Voorbehand. NEN 5751 
Droge stof 
Gloeiverlies(Org.st) 

% (rn/rn) 
% van ds 

+ 

+ 
86.1 
2.0 

KORRELGROOTFEVERDELING 
%vands 19.8 

METALEN 
Arseen 
Cadmium 
Chroom 
Koper 
Kwik 
Lood 
Nikkel 
Zink 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kg ds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 

-
-

-

-

-

-

-

-

<5.0 
<0.4 
25 
5.8 
<0.2 
5.9 
12 

22 

24 
0.59 
90 
28 
0.27 
72 
30 
112 

34 
4.7 
215 
88 
4.6 
260 
104 
345 

45 
8.9 
340 
148 
9.0 
448 
179 
578 

EOX 
logeniden mg/kg ds - 0.2 0.30 

MINERALE OLIE GC 
Olie totaal C10-C40 
FractieClO-C12l2-C22 
Fractie C22 - C30 
Fractie C30 - C40 
Florisil behandeling 

mg/kg ds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

- <50 
<20 
<20 
<20 
<20 
+ 

10 505 1000 

' PAK(10) 
Naftaleen 
Fenanthreen 
Anthraceen 
Fluorantheen 

Benzo(a)anthraceen 

Chryseen
Benzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreen

leenIndeno(l,2,3-c,d)pyr 
Totaal PAK 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kgds 
mg/kg ds -

<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.04 
<0.40 1.0 21 40 

Toetsingswaarden berekend met de volgende parameters. 
Lutum: 19.8% van droge stof en organische stof 2% van droge stof 
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M100385: Verkennend bodemonderzoek op het terrein van Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert 

Tube! 22: M3: E6: 1,2-1,7 in-mv 

Parameter 

Droge stof
lies(Org.st) 
AROMATEN 
Benzeen 
Tolueen 
lbenzeenleen 
O-xyleen 
Totaal aromaten 
Totaal xylenen 
Naftaleen 

MINERALE OLIE GC 
Olie totaal C10-C40lO-C12l2-C22 
Fractie C22 - C30 
Fractie C30 - C40 
Florisil behandeling 

Eenheid 1 S T I 

% (rn/rn) 
% van ds 

85.4 
2.6 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

-

-

-

-

<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.25 
<0.10 
<0.05 

0.0026 
0.0026 
0.0078 

0.026 

0.13 
17 

6.5 

3.3 

0.26 
34 
13 

6.5 

mg/kg ds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

- <50 
<20 
<20 
<20 
<20 
+ 

13 657 1300 

Toetsingswaarden zzjn berekend met de volgende parameters: 
Lutum: 25% van droge stof en organische stof 2.6% van droge stof 
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M100385: Verkennend bodemonderzoek op het terrem van Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert 

Tabel23: PbA4 

Parameter Eenheid */ 
1 S T I 

AROMATEN 
Benzeen 
Tolueen 
lbenzeenleenleen 
Totaal aromaten 
Totaal xylenen 
Naftaleen 

jig/i 
ig/i 
jig/i 
jig/i 
jig/i 
jig/i 
jig/i 

-

-

-

* 

-

<0.20 
<0.20 
<0.20 
<0.20 
<0.20 
<1.0 
0.26 
<0.20 

0.20 
7.0 
4.0 

0.20 
0.010 

15 

504 
77 

35 
35 

30 
1000 
150 

70 
70 

MINERALE OLIE GC 
Olie totaai C1O-C40 
FractieClO-C12-C22 
FractieC22-C30 
Fractie C30 - C40 
Florisil behandeling 

jig/i 
jig/i 
jig/I 
jig/i 
jig/I 

- <50 
<50 
<50 
<50 
<50 
+ 

50 325 600 
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M100385: Verkennend bodemonderzoek op het terrein van Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert 

Tabel 24: Pb B5 

Parameter Eenheid 1 S I I 

METALEN 
Arseen 
Cadmium 
Chroom 
Koper 
Kwik 
Loodl
Zink 

jig/I 
jig/i 
jig/i 
jig/i 
jig/I 
jig/I 
jig/i 
jig/I 

-

-

-

-

-

-

-

-

6 

<0.3 
<1.0 
<5.0 
<0.05 
<5 
9 
<10 

10 
0.40 
1.0 
15 

0.050 
15 

15 
65 

35 
3.2 
16 
45 
0.18 
45 
45 
433 

60 
6.0 
30 
75 
0.30 
75 
75 
800 

AROMATEN 
Benzeen 
lueen 
Ethylbenzeen 
P-m-xyleenleen 
Totaal aromaten 
Totaal xylenen 
Naftaleen 

jig/I 
jig/i 
jig/i 
jig/i 
jig/I 
jig/i 
jig/i 
jig/I 

-

-

-

* 

-

<0.20 
<0.20 
<0.20 
<0.20 
<0.20 
<1.0 
0.25 
<0.20 

0.20 
7.0 
4.0 

0.20 
0.010 

15 

504 
77 

35 
35 

30 
1000 
150 

70 
70 

MINERALE OLIE GC 
Olie totaal Cl0-C40 
Fractie ClO - C12 
Fractie C12 - C22 
Fractie C22 - C30 
FractieC3O-C40 
Florisil behandelmg 

jig/I 
jig/I 
jig/I 
jig/i 
jig/I 

- <50 
<50 
<50 
<50 
<50 
+ 

50 325 600 

VOC1 NEN-5740
loorethaan 
cis-1,2 dichl.etheen 
l,2,-Dichloorpropaan
loormethaan 
I,1,l-Trichlooretha.looretha. 
Trichlooretheen 
Tetrachloormethaan 
Tetrachlooretheen
loorbenzeen 
1 ,3-Dichloorbenzeen 
1 ,4-Dichloorbenzeen 
l,2-Dichloorbenzeen 
Som Dichloorbenzenen 

jig/I 
jig/i 
jig/i 
jig/i 
jig/i 
jig/I 
jig/i 
jig/i 
jig/I 
jig/i 
jig/i 
jig/i 
jig/i 
jig/I 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

<0.10 
<0.50 
<0.50 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.50 
<0.50 
<0.50 
<0.50 
<1.5 

7.0 
0.010 
0.80 
6.0 
0.010 
0.010 
24 
0.010 
0.010 
7.0 

3.0 

204 
10 
40 
203 
150 
65 
262 
5.0 
20 
94 

27 

400 
20 
80 
400 
300 
130 
500 
10 
40 
180 

50 
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M100385: Verkennend bodemonderzoek op het terrem van Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert 

Tabel 25: Pb C7 

Parameter Eenheid 1 S T I 

METALEN 
Arseen 
Cadmium 
Chroom 
Koper 
Kwik 
Loodl
Zink 

ig/I 
pig/i 
pig/i 

pig/i 

pig/I 

pig/I 

pig/I 

pig/i 

-

-

-

-

-

-
* 

-

<5 
<0.3 
<1.0 
8.0 
<0.05 
<5 
28 
40 

10 
0.40 
1.0 
15 

0.050 
15 

15 
65 

35 
3.2 
16 
45 
0.18 
45 
45 
433 

60 
6.0 
30 
75 
0.30 
75 
75 
800 

AROMATEN 
Benzeen 
Tolueen 
lbenzeenleen 
O-xyleen 
Totaal aromaten 
Totaal xylenen 
Naftaleen 

pig/I 

pig/i 

pig/I 

pig/i 

pig/I 

pig/i 
pig/i 

pig/I 

-

-

-

* 

-

<0.20 
0.41 

<0.20 
0.34 
0.20 
1.1 

0.54 
<0.20 

0.20 
7.0 
4.0 

0.20 
0.010 

15 

504 
77 

35 
35 

30 
1000 
150 

70 
70 

MINERALE OLIE GC 
Olie totaal Cl0-C40l0-C12l2-C22 
Fractie C22 - C30 
FractieC30-C40 
Florisil behandelmg 

pig/i 
pig/i 

pig/i 

pig/I 

pig/i 

- <50 
<50 
<50 
<50 
<50 
+ 

50 325 600 

VOCI NEN-5 740
loorethaan 
cis-1,2 dichl.etheen 
1,2,-Dichloorpropaan 
Trichloormethaan 
1,1,1-Trichiooretha. 

1,1,2-Trichiooretha.looretheen 
Tetrachloormethaan 
Tetrachlooretheen 
Monochloorbenzeen 
1,3-Dichioorbenzeen 
1 ,4-Dichioorbenzeen 
1 ,2-Dichioorbenzeen 
SomDicbioorbenzenen 

pig/I 

pig/i 

pig/I 

pig/i 

pig/i 

pig/I 

pig/I 

pig/i 

pig/i 

ig/i 
pig/i 

pig/I 

pig/I 

pig/i 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

<0.10 
<0.50 
<0.50 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.50 
<0.50 
<0.50 
<0.50 
<1.5 

7.0 
0.010 
0.80 
6.0 
0.010 
0.010 
24 
0.010 
0.010 
7.0 

3.0 

204 
10 
40 
203 
150 
65 
262 
5.0 
20 
94 

27 

400 
20 
80 
400 
300 
130 
500 
10 
40 
180 

50 
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M100385: Verkennend bodemonderzoek op het terrem van Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert 

Tabel 26: Pb D3 

Parameter Eenheid 1 S T I 

METALEN 
Arseen 
Cadmium 
Chroom 
Koper 
Kwik 
Lood 
Nikkel 
Zink 

.tg/1 

-

-
* 

-

-

-

-

-

<5 
<0.3 
5•5 

<5.0 
<0.05 
<5 
<5 
<10 

10 
0.40 
1.0 
15 

0.050 
15 

15 

65 

35 
3.2 
16 
45 
0.18 
45 
45 
433 

60 
6.0 
30 
75 
0.30 
75 
75 
800 

AROMATEN 
Benzeen 
lueen 
lbenzeen 
P-m-xyleen 
O-xyleen 
Totaal aromaten 
Totaal xylenen 
Naftaleen 

-

-

-

* 

-

<0.20 
<0.20 
<0.20 
<0.20 
<0.20 
<1.0 
0.29 
<0.20 

0.20 
7.0 
4.0 

0.20 
0.0 10 

15 

504 
77 

35 
35 

30 
1000 
150 

70 
70 

MINERALE OLIE GC 
Olie totaal Cl0-C40lO-C12l2-C22 
Fractie C22 - C30 
Fractie C30 - C40 
Flonsil behandelmg 

l 
- <50 

<50 
<50 
<50 
<50 
+ 

50 325 600 

• 

VOC1 NEN-5 740
loorethaan 
cis-1,2 dichl.etheen
loorpropaan
loormethaanlooretha.looretha. 
looretheen 
Tetrachloormethaan
looretheen 
Monochloorbenzeen 
1 ,3-Dichloorbenzeen 
1,4-Dichloorbenzeen
loorbenzeen 
Som Dichloorbenzenen 

.tg/1 

ig/I 
jig/i 
jig/i 
jig/i 
jig/i 
jig/I 
jig/I 
jig/i 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

<0.10 
<0.50 
<0.50 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.50 
<0.50 
<0.50 
<0.50 
<1.5 

7.0 
0.010 
0.80 
6.0 
0.010 
0.010 
24 
0.010 
0.010 
7.0 

3.0 

204 
10 
40 
203 
150 
65 
262 
5.0 
20 
94 

27 

400 
20 
80 
400 
300 
130 
500 
10 
40 
180 

50 
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M100385: Verkennend bodemondeizoek op het terrem van Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert 

Tabel27: PbE6 

IParameter Eenheid 1 S T 

AROMATEN 
Benzeen - <0.20 0.20 15 30 
Tolueen - <0.20 7.0 504 1000 
Ethylbenzeen - <0.20 4.0 77 150 

<0.20leen 
<0.20 

Totaal aromaten <1.0 
leen 

*Totaal xylenen 0.30 0.20 35 70 

Naftaleen - <0.20 0.010 35 70 

MINERALE OLIE GC 
Olie totaal C10-C40 ig/i - <50 50 325 600 

<50 
Fractie C12 - C22 jig/i <50 
Fractie C22 - C30 jig/I <50 
FractieC3O-C40 ig/I <50 
Florisil behandeimg + 

lO-C12 ig/I 

.
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M100385: Verkennend bodemonderzoek op het terrein van Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert 

Tabel 28: Pb Eli 

Parameter Eenheid *1. 1 S T I 

METALEN 
Arseen 
Cadmium 
Chroom 
Koper 
Kwik 
Loodl
Zink 

jig/i 
ig/i 
jig/i 
jig/I 
jig/I 
jig/i 
jig/i 
ig/i 

-

-
* 

-

-

-
** 

-

<5 
<0.3 

<5.0 
<0.05 
<5 
53 

15 

10 

0.40 
1.0 
15 

0.050 
15 

15 

65 

35 
3.2 
16 
45 
0.18 
45 
45 
433 

60 
6.0 
30 
75 
0.30 
75 
75 
800 

AROMATEN 
Benzeen 
Tolueen 
Ethylbenzeen 
P-m-xyleenleen 
Totaal aromaten 
Totaal xylenen 
Naftaleen 

jig/i 
jig/i 
ig/i 
jig/I 
jig/I 
jig/i 
jig/i 
jig/i 

-

-

-

* 

-

<0.20 
0.24 
<0.20 
0.29 
<0.20 
<1.0 
0.46 
<0.20 

0.20 
7.0 
4.0 

0.20 
0.0 10 

15 

504 
77 

35 
35 

30 
1000 
150 

70 
70 

MINERALE OLIE GC 
Olie totaal C10-C40lO-C12 
Fractie C12 - C22 
Fractie C22 - C30 
FractieC3O-C40 
Flonsil behandeling 

jig/I 
jig/I 
jig/I 
jig/i 
jig/I 

- <50 
<50 
<50 
<50 
<50 
+ 

50 325 600 

VOC1 NEN-5740 
1,2,-Dichloorethaan 
cis-1,2 dichl.etheen 
l,2,-Dichloorpropaan 
Trichloormethaan 
1,1,l-Trichlooretha. 
l,1,2-Trichlooretha. 
Trichlooretheen 
Tetrachloormethaan 
Tetrachlooretheen
loorbenzeen 
1,3-Dichloorbenzeen 
i,4-Dichloorbenzeen 
1,2-Dichloorbenzeen 
SomDichloorbenzenen 

jig/I 
jig/i 
jig/i 
ig/i 
jig/I 
jig/i 
jig/I 
jig/i 
jig/i 
jig/i 
jig/I 
jig/i 
jig/i 
jig/i 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

<0.10 
<0.50 
<0.50 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.50 
<0.50 
<0.50 
<0.50 
<1.5 

7.0 
0.010 
0.80 
6.0 
0.010 
0.010 
24 
0.010 
0.010 
7.0 

3.0 

204 
10 
40 
203 
150 
65 
262 
5.0 
20 
94 

27 

400 
20 
80 
400 
300 
130 
500 
10 
40 
180 

50 
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M100385: Verkennend bodemonderzoek op het terrem van Sintniaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert 

Dc tabellen 4 tIm 28 geven voor de grond- en grondwaterkwaliteit bet beeld, zoals is 
weergegeven in de tabellen 29 tIm 35. 

In tabel 29 wordt een overzicht weergegeven van de onderzochte grond(meng)monster ter 
plaatse van deellocatie A met daarbij de monsterdieptes en het vastgestelde gehalte aan minerale 
olie met het daarbij behorende toetsingsresultaat en de reden van de selectiekeuze. 

Tabel 29: Overzicht toetsingsresultaat grond(meng)monster deellocatie A 

1. Gehalte 
.Deel- Monster- Diepte Reden 

i 

. Bonngnr.(s) minerale olie.

Ilocatie codermg (rn-mv) monsterselectie 
(mg/kg ds) 

A Mi Al 0,1-0,6 <50 

M2 A2 0,1-0,4 Indicatief,bovengrond <50 

MM1 A4 1,6-2,0 Indicatief, ondergrond <50 

A5 1,0-1,5 

1 

- Geanalyseerde parameter kleiner dan de streefivaarde of detectielimiet 
* Gehalte overschrzjdt de streeJlvaarde (>S)
* * Gehalte overschrzjdt de tussenwaarde (> 1/, S+I])

Gehalte overschrijdt de interventiewaarde (>1)

In tabel 30 wordt een overzicht weergegeven van het onderzochte grondwatermonster ter plaatse 
van deellocatie A met daarbij de filterstelling en de vastgestelde concentraties aan minerale olie 
en/of vluchtige aromaten, de daarbij behorende toetsingsresultaten en de reden van de 
selectiekeuze. 

Tabel 30: Overzicht ioetsingsresultaten grondwatermonster deellocatie A 

. Concentratie Concentratie
Deel- . Filter

I 

. .. Bormglpeilbuis Reden monsterselectie som-BTEXN nunerale olie 
locatie (rn-mv) 

(pg/i) (pg/i) 
A A4/Pb A4 1,0-2,0 Indicatief 0,26 * (xyl.) 

1 

<50 

Bestaat uit de deelparameters. benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en nafialeen 
(de hoogste individuele parameter wordt vermeld)

I . - Geanalyseerde parameter Idefner dan de streefraarde of detectielimiet 
* Gehalte overschrzjdt de streejivaarde (>S)
** Gehalte overschrzjdt de tussenwaarde (> '/2 S+IJ) 

Gehalte overschrijdt de interventiewaarde (>1) 
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M100385: Verkennend bodemonderzoek op het terrein van Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Toibert 

In tabel 31 zijn de verkregen toetsingsresultaten aan de Wet Bodembescherming van de 
samengestelde grondmengmonsters ter plaatse van deellocaties B tim E samengevat. Dc 
toetsingsresultaten zijn hierbij eveneens indicatief getoetst aan het Bouwstoffenbesluit, waarbij 
de grond wordt ingedeeld in categorieen, die bij eventuele afvoer van grond de 
toepassingsmogelijkheden aangeven. Hierbij worden de volgende categorieen onderscheiden: 

Schoon grond is multifimctioneel toepasbaar 
Categoric I : grond is ongeIsoleerd toepasbaar 
Categoric II : grond is alleen geisoleerd toepasbaar 
Niet toepasbaar : grond moet als afvalstofworden afgevoerd naar erkende verwerker 

Tabel 31: Overzicht toetsingsresultalen grondmengmonsters deellocatie B tim E 

Dee!
iocatie* 

Monster
codering 

.

Bormgnr.(s) 
.

Diepte 
(rn-mv) Licht 

WBB 
. -—--— 

Matig 
—rn——-
Sterk 

.

Toetsmg BSB 
(indicatief) 

B MM2 Bi, 0,1-0,4 - - - Schoon 
B2, B4, B5 0,0-0,5 
B3 0,0-0,7 

MM3 B6 tim BlO 0,0-0,5 - - - Schoon 

MM4 B2, B4 0,5-1,0 - - - Schoon 
B8 0,5-1,2 

MM5 B2,B4 1,0-2,0 nikke! - - Schoon 
B3 0,7-2,0 
B8 1,2-2,0 

C MM6 Cl, C3 tim CS 0,0-0,5 - - - Schoon 
C2 0,0-1,1 

MM7 C6, C7, C9, 0,0-0,5 EOX - - Schoon 
C8 0,0-0,3
do 0,0-1,0 

MM8 C4, C7 0,5-1,5 - - - Schoon 
- ClO 1,0-1,5 
D MM9 Dl, D2, D4, D5 0,0-0,5 Mmerale - - Cat. I 

D3 0j-0,5 — 
MM 10 D6 t/m D9 0,0-0,5 - - - Schoon 

Di0 0,0-0,9 
MM11 D3 0,5-2,0 - - - Schoon 

D10 0,9-1,3 
E MM12 El /m E5 0,0-0,5 - - - Schoon 

I5 

MM13 E7 t/m E9 0,0-0,5 - - - Schoon 
ElO 0,1-0,6 

MM14 ElI 0,1-0,5 EOX - - Schoon 
Ei2tImEi5 0,0-0,5 
E3 0,5-1,0 - - - Schoon 
E7 0,5-0,9 
El! 0,5-1,2 

MM16 E3 1,0-2,0 - - - Schoon 
E7 0,9-2,0 
Eli 1,2-2,0 

33 Van der Wie! Infra & Milieu BV 



p 

M100385: Verkennend bodemonderzoek op het terrem van Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert 

In tabel 32 wordt een overzicht weergegeven van de verkregen toetsingswaarden aan de Wet
Bodembescherming van het samengestelde grondwatermonster ter plaatse van deellocaties B t/m
E. 

Tabel 32: Overzicht toetsingsresultaien grondwatermonsters deellocaties B tim F 

Deel
locatie* 

B 

.

Bormg/Peilbws 

B5/ Pb B5 

Filterstelling 
(rnrnv) 

1,0-2,0 

Licht 

lenen 

—
Matig 
(ST) 
-

Sterk 
(>1) 
-

C C7fPb C7 1,0-2,0 xyrenen - . 
D D3IPb D3 1,0-2,0 xylenen - -

E El 1/Pb Eli 1,0-2,0 chroom, xylenen nikkel -

Herbemonstering Pb Eli 
Naar aanleiding van de matig verhoogde concentraties aan nikkel in het grondwater ter plaatse 
van de peilbuizen Pb Eli (35 jtg/1) is besloten een herbemonstering uit te voeren en het 
grondwater ter plaatse van peilbuis Pb El 1 nogmaals te analyseren op de kritische parameter 
arseen. In tabel 33 is het verkregen analyseresultaat weergegeven. 

Tabel 33: Overzicht ioelsingsresultaten grondwatermonster deellocatie E (spuitplaatsiOBAS) 

Parameter Eenheid 4'!- Gemeten S T I 

concentratie 

METALEN 
*4'Nikkel 64 15 45 75 

Uit tabel 33 blijkt, dat na herbemonstering de parameter mkkel wederom matig verhoogd is 
vastgesteld ten opzichte van de tussenwaarde. 

In tabel 34 wordt een overzicht weergegeven van het onderzochte grondmonster ter plaatse van 
aanwezige spuitplaats met OBAS (deellocatie E) met daarbij de monsterdiepte en de 
concentraties aan minerale olie en/of vluchtige aromaten met de daarbij behorende 
toetsingsresultaten en de reden van de selectiekeuze. 

Tabel 34: Overzicht toetsingsresultaat grondmonster deellocatie E (spuitplaats/OBAS) 

Concentratie Gehalte 
IDee!- Monster- . Diepte Reden

Bonngnr som-BTEXN' minerale ohe 
locatie codermg (rn-mv) monsterselectie 

(mg/kgds) (mg/kgds) 

E M3 E6 1,2-1,7 Indicatief, ondergrond <0,25 - <50 

Bestaat uit de deelparameters: benzeen, tolueen, ethylbenzeen. xylenen en nafialeen 
(de hoogste individuele parameter word: vermeld) 

- Geanalyseerde parameter Ideiner dan de streeJlvaarde of detectielimiet 
* Gehalte overschrzjdt de sireefwaarde (>S) 
* * Gehalte overschrydt de tussenwaarde (> '/2 S+!]) 
4'4'4' Gehalte overschnjdt de interventiewaarde (>1) 
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M100385: Verkennend bodemonderzoek op het terrein van Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert 

In tabel 35 wordt een overzicht weergegeven van het onderzochte grondwatermonster ter plaatse 
van de aanwezige spuitplaat met OBAS ter plaatse van deellocatie E met daarbij de filterstelling 
en de vastgestelde concentraties aan mmerale olie en/of vluchtige aromaten, de daarbij behorende 
toetsingsresultaten en de reden van de selectiekeuze. 

Tabel 35: Overzichf toelsingsresuktllen grondwalermonster deellocatie E (spuitplaats/OBAS) 

F Concentratie Concentratie•

I Dee!— . . Filter • 

I . * Bormg!peilbuis Reden monsterse!ectie som-BTEXN4 mmerale olie 
I !ocatie (rn-mv) 
I (pg/i) (pg/i)

rA E6IPb E6 1,0-2,0 Indicatief 0,30 * (xy!.) <50 

Bestaat uit de deelparameters: benzeen, tolueen, et/zylbenzeen, xylenen en naftaleen
(de hoogste individuele parameter wordt vermeld)

* Voor de tabellen 29 tIm 35 geld::
A Ondergrondse HBO tank (5.000 liter)
B Centrale gedeelte
C Buuurtschap De Dobbe"
D Buuurtschap "De Terp
E Buuurtschap 'De Wierde"

7 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

In opdracht van De Zijien is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het terrein van 
Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert. Voor de ligging van de onderzoekslocatie 
wordt verwezen naar figuur 1. 

Het dod van het onderzoek is het vaststellen van de grond- en grondwaterkwaliteit ter plaatse 
van de onderzoekslocatie. 

Aanleidmg tot de vaststelling van de huidige bodemkwaliteit is de wens van de opdrachtgever 
een indicatie te verkrijgen van de kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de 
onderzoekslocatie in verband met voorgenomen herstructurering van de onderzoekslocatie. 

Ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek is de onderzoekslocatie mgedeeld in de 
volgende vij f deellocaties: 

A Ondergrondse HBO tank (5.000 liter)
B Centra!e gedeelte
C Buuurtschap "Dc Dobbe"
D Buuurtschap "De Terp"
E Buuurtschap "De Wierde"

Van de bodemkwaliteit op de onderzoekslocatie is per deellocatie het volgende beeld verkregen: 
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M100385: Verkennend bodemonderzoek op het terrem van Sintmaheerdt op de locatie Spant 1 te Tolbert 

A Ondergrondse HBO tank (5.000 liter) 

Grond 
Tijdens de veldwerkzaamheden ter plaatse van de ondergrondse HBO tank, zijn zintuiglijk ter 
plaatse van de vijf boringen (Al t/m A5) geen olieverontreinigingen waargenornen. In de 
samengestelde grondmonsters ter plaatse van de ontluchting (Ml: Al: 0,1-0,6 rn-mv) en het 
vulpunt (M2: A2: 0,1-0,5 rn-mv) is het gehalte aan minerale olie niet verhoogd vastgesteld ten 
opzichte van de streefwaarde. In het samengestelde grondmengmonster ter plaatse van de 
ondergrondse tank (MM 1: A4, A5: 1.6-2,0 / 1,0-1,5 rn-mv) is het gehalte aan minerale olie 
eveneens met verhoogd vastgesteld ten opzichte van de streefwaarde. 

Grondwater 
In het grondwater ter plaatse van peilbuis Pb A4 is de concentratie aan xylenen licht verhoogd 
vastgesteld ten opzichte van de streefwaarde. De concentratie aan mmerale olie is met verhoogd 
vastgesteld ten opzichte van de 

B Centrale gedeelte 

Grond 
In de bovengrond (MM2 en MM3) ter plaatse van het centrale gedeelte zijn geen verhoogde 
gehalten aan onderzochte parameters vastgesteld ten opzichte van de streefwaarden. Na 
indicatieve toetsing aan het Bouwstoffenbesluit voldoet de bovengrond ter plaatse van MM2 en 
MM3 aan de kwaliteitseisen voor schone grond. 

In de ondergrond ter plaatse van MM4 zijn de gehalten aan onderzochte parameters niet 
verhoogd vastgesteld ten opzichte van de streefwaarden. In de ondergrond ter plaatse MM5 is 
het gehalte aan nikkel licht verhoogd vastgesteld ten opzichte van de streefwaarde. Na 
indicatieve toetsing aan het Bouwstoffenbesluit voldoet de ondergrond ter plaatse van MM4 en 
MM5 eveneens aan de kwaliteitseisen voor schone grond. 

Grondwater 
In het grondwater ter plaatse van peilbuis Pb B5 is de concentratie aan xylenen licht verhoogd 
vastgesteld ten opzichte van de streefwaarde. De overige onderzochte parameters zijn niet 
verhoogd vastgesteld ten opzichte van de streefwaarden. 

Buurtschap "De Dobbe" 

Grond 
In de bovengrond (MM6) ter van buurtschap "De Dobbe" zijn geen verhoogde 
gehalten aan onderzochte parameters vastgesteld ten opzichte van de streefwaarden. In de 
bovengrond ter plaatse M1v17 is het gehalte aan EOX licht verhoogd vastgesteld ten opzichte 
van de streefwaarde. Na indicatieve toetsing aan bet Bouwstoffenbesluit voldoet de bovengrond 
ter plaatse van MM6 en MM7 aan de kwaliteitseisen voor schone grond. 

In de ondergrond (MM8) zijn de gehalten aan onderzochte parameters niet verhoogd 
vastgesteld ten opzichte van de streefwaarden. Na indicatieve toetsing aan bet 
Bouwstoffenbesluit voldoet de ondergrond ter plaatse van MM8 eveneens aan de 
kwaliteitseisen voor schone grond. 
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Grondwater 
In het grondwater ter plaatse van peilbuis Pb C7 is de concentratie aan xylenen licht verhoogd 
vastgesteld ten opzichte van de streefwaarde. De overige onderzochte parameters zijn niet 
verhoogd vastgesteld ten opzichte van de streefwaarden. 

D Buurtschap "De Terp" 

Grond
in de bovengrond ter plaatse MM9 is het gehalte aan minerale olie licht verhoogd vastgesteld 
ten opzichte van de streefwaarde. Na indicatieve toetsing aan het Bouwstoffenbesluit voldoet de 
bovengrond ter plaatse van MM9 aan de kwaliteitseisen voor categorie-I hergebruikgrond. 

In de bovengrond ter plaatse van MM1O zijn geen verhoogde gehalten aan onderzochte 
parameters vastgesteld ten opzichte van de streefwaarden. Na mdicatieve toetsing aan het 
Bouwstoffenbesluit voldoet de bovengrond ter plaatse van MM 10 eveneens aan de 

voor schone grond. 
kwaliteitseisen 
In de ondergrond (MMI 1) zijn de gehalten aan onderzochte parameters met verhoogd 
vastgesteld ten opzichte van de streefwaarden. Na indicatieve toetsing aan het 
Bouwstoffenbesluit voldoet de ondergrond ter plaatse van MM1 1 eveneens aan de 
kwaliteitseisen voor schone grond. 

In het grondwater ter plaatse van peilbuis Pb D3 is de concentratie aan xylenen licht verhoogd 
ten opzichte van de streefwaarde. De overige onderzochte parameters zijn niet

vastgesteldverhoogd vastgesteld ten opzichte van de streefwaarden. 

E Buurtschap "De Wierde" 

Grond 
In de bovengrond (MM12 en MM13) ter plaatse van buurtschap "De Wierde" zijn geen 
verhoogde gehalten aan onderzochte parameters vastgesteld ten opzichte van de 
streefwaarden. In de bovengrond ter plaatse van Mlvi 14 is een licht verhoogd gehalte aan EOX 
vastgesteld ten opzichte van de streefwaarde. Na indicatieve toetsing aan het 
Bouwstoffenbesluit voldoet de bovengrond ter plaatse van MM 12, MM 13 en MM 14 aan de 
kwaliteitseisen voor schone grond. 

In de bovengrond ter plaatse van MM 10 zijn geen verhoogde gehalten aan onderzochte 
parameters vastgesteld ten opzichte van de streefwaarden. Na indicatieve toetsing aan het 
Bouwstoffenbesluit voldoet bovengrond ter plaatse van MMIO eveneens aan de kwaliteitseisen 
voor schone grond. 

In de ondergrond (MMI5 en MMI6) zijn de gehalten aan onderzochte parameters niet 
verhoogd vastgesteld ten opzichte van de streefwaarden. Na indicatieve toetsing aan het 
Bouwstoffenbesluit voldoet de ondergrond ter plaatse van MM1 1 eveneens aan de 
kwaliteitseisen voor schone grond. 
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Grondwater 
In het grondwater ter plaatse van peilbuis Pb E6 (spuitplaats/OBAS) is de concentratie aan 
xylenen licht verhoogd vastgesteld ten opzichte van de streef\vaarde. In het grondwater ter 
plaatse van peilbuis Pb El 1 zijn de concentraties aan chroom en xylenen licht verhoogd 
vastgesteld ten opzichte van de streefwaarde. Dc concentratie aan nikkel is verhoogd 
vastgesteld ten opzichte van de tussenwaarde. Na herbemonstering is de concentratie aan 
mkkel wederom verhoogd vastgesteld ten opzichte van de tussenwaarde. De ovenge 
onderzochte parameters zijn niet verhoogd vastgesteld ten opzichte van de streefwaarden. 

Met betrekking tot de matig verhoogde concentratie aan nikkel in het grondwater ter plaatse 
van de onderzoekslocatie (Pb El 1) kan worden vermeld, dat van zware metalen (o.a. nikkel) 
bekend is geworden, dat deze in (licht tot sterk) verhoogde concentraties in het freatisch 
grondwater op tal van onverdachte locaties in Nederland voor kunnen komen, zonder dat voor 
deze metalen verhoogde gehalten in de grond worden gemeten of er een andere directe 
verontreinigingsbron aanwezig is (verspreiding vanuit de omgeving). Met name in 
leemgronden (aanwezig in deze regio) worden veelvuldig sterk verhoogde gehalten aan met 
name nikkel gemeten in het grondwater. 

Een oorzaak van verhoogde concentraties in het grondwater kan zijn dat de (fysische) 
eigenschappen van de grond en het grondwater (bijv. pH en redoxpotentiaal) dusdanig zijn, 
dat de verhoogde concentraties van nature aanwezig zijn. Een andere mogelijke oorzaak is dat 
tijdens het plaatsen van de peilbuis het natuurlijk evenwicht in de bodem wordt verstoord, 
waardoor aan de grond gebonden stoffen (welke van nature aanwezig kunnen zijn) ter plaatse 
tijdelijk in oplossing kunnen gaan. 

Hierbij kan worden opgemerkt dat gehalten in de grond worden uitgedrukt in ag/kg en dat 
concentraties in het grondwater worden uitgedrukt in Bij een lichte verstoring van het 
evenwicht in de bodem is het dan a! mogelijk om, zonder dat er verhoogde gehalten in de 
grond worden gemeten, (matig tot sterk) verhoogde concentraties in het grondwater te meten. 

Indien grond van de locatie wordt afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van 
bet onderliggende bodemonderzoek mogelijk niet. Om definitief vast te stellen of de grond 
buiten de locatie kan worden hergebruikt, kan het bevoegd gezag in het kader van het 
Bouwstoffenbesluit (betreffende gemeente, alwaar de grond zal worden toegepast) verzoeken 
om een inkeuring conform bet Bouwstoffenbesluit. 

Conclusies 

Concluderend kan worden gesteld, dat op basis van de verkregen analyseresultaten van de grond 
en het grondwater er uit milieutechnisch oogpunt geen beperkingen bestaan voor de 
voorgenomen herstructurering van de onderzoekslocatie. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat 
voor het onderzoek ter plaatse van de buurtschappen en bet centrale gedeelte is afgeweken van 
de NEN 5740. Het betreft het verkrijgen van een indicatie van de grond- en grondwaterkwaliteit 
ter plaatse. 

VAN DER WIEL INFRA & MILIEU BV 
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(conform NEN 5104) 
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Projectcode: M100385 

Projectnaam: Spant I te Tolbert VAN DER WIEL 
INFRA & MILIEU 

Boring: Al 

.io 11101110' 

Zand, matig flJn. zwak 11119, gillS 

malig fijn. zwak 19.
ljsgeel 

Leem, zwak zandig, giljs 
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.70 

zwak 01111g. 

Leem. zwak zandig. Iuchlbwin-gnjs 

Boring: A2 
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•0 

Zand. malig fljn. rnatlg siltig, malig 
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.70 

Zand, mafig fljn, zwak 19, 
g4sgeel 

Leem, zwak zandig. 

Zand. Inalig Iljn, zwak 19, gnJs 

gelekend volgens NEN 5104 
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Projectcode: M100385 

Projectnaam: Spant I te Tolbert VAN DER WIEL 
& MILIEU IV 

Boring: BI Boring: B2 

Zand, malug fijn, zwak 61mg, mallg 
humeus, donkerbruin 

1 Zand, matig fin. zwak 1mg, 
geel-licisthaim 

-20 

Zand, matlg fijn. zwak slitig, grljs 

I 80 

Leem. zwak zandig, 

1 
100 

I. 
Leem. zwak zandug, gnjs-hchtbnjin 
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I -200 

I 
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I 0 
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I getekend volgens NEN 5104 
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Projectcode: M100385 

Projectnaam: Spant I te Tolbert VAN DER WIEL 
IPIFRA & MILIEU •V 

I Boring: B5 Boring: B6 
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Boring: B8 
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I 
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I 

getekend volgeos NEN 5104 
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I Projectcode: M100385

Projectnaam: Spant I te Tolbert VAN DER WIEL
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I Boring: 
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getekend volgens NEN 5104 
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Projectcode: M100385 

Projectnaam: Spant I te Tolbert VAN DER WIEI. 
IPJFIIA & MILIEU IV 

I Boring: Cl Boring: C2 
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I getekend volgens NEN 5104 
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Projectcode: 100385 
Projectnaam: Spant I te Tolbert VAN DER WIEL 

INFEA £ MILIEU CV 

Boring: C5 Boring: C6 

-20 
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Projectcode: M100385 

Projectnaam: Spant I te Tolbert VAN DER WIEL 
IMFIIA & MILIEU UV 
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getekend volgens NEN 5104 
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Projectcode: 100385 
Projectnaam: Spant I te Tolbert VAN DER WIEL 

INFRA & MILIEU cv 

Boring: Boring: D2l 
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rtekend volgens NEN 5104 
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Projectcode: 100385 
Projectnaam: Spant I te Tolbert VAN DER WIEL 
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getekend volgens NEN 5104 



I Projectcode: M100385 

Projectnaam: Spant I te Tolbert
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Projectcode: 100385 
Projectnaam: Spant I te Tolbert VAN DER WIEL 

INFRA & MILIEU CV 
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getekertd volgens NEN 5104 
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Projectcode: M100385 

Projectnaam: Spant I te Tolbert VAN DER WIEL 
INFRA & MILIEU IV 

I Boring: E5 Boring: E6 
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I Projectcode: M100385 

Projectnaam: Spant I te Tolbert 
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getekend volgens NEN 5104 



I Projectcode: M100385 

Projectnaam: Spant I te Tolbert 

I 
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getekend volgens NEN 5104 
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A(MAA 8.V. CHE\IISCH MILIEU ADVEESBURE4I ALMELO 

LaboratoriumfAdviesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402 
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nl 

Onderzoeksrapport 

Opdrachtgever: 
Opdrachtgever 
Aanvrager 
Adres 

: 

: 

: 

Van Der Wiel 
Dhr. G.S. Plantinga 
Postbus 508 

Pagina: 1 van 1 

Postcode en plaats : 9200 AM DRACHTEN 

Opdrachtgegevens: 
Opdrachtcode : 100385G1 

Datum opdracht 
Startdatum 

: 

: 

31-10-2006 
31-10-2006 

Rapportnummer 
Opdracht omschr. 

: 

: 

EA61100502 
Spant 1, Tolbert 

Datum rapportage : 6-11-2006 

Bemonsterd door : Opdrachtgever 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsterornschnjving Monstersoort Datum bemonstenng 
1 SA61004792 Ml: Al: 0,1-0,6 rn-mv Grond 30-10-2006 
2 SA61004793 M2: A2: 0,1-0,4 rn-mv Grand 30-10-2006 

Resultaten: 
P Parameter Intern ref.nr. Eenheid 1 2 

Q Droge stof ow-os-Go' % (rn/rn) 91,4 85,0 

Q Gloeiverlies(Org.st) DIV-ORG-GO! % van ds <0,5 

Q 

MINERALE OUE GC 
Olie totaal C10-C40 -GO1 mg/kg ds <50 <50 

Q Fractie dO - C12 GC3-OuE-GO1 mg/kg ds <20 <20 

Q Fractie C12 - C22 -OUE-GO1 mg/kg ds <20 <20 

Q Fractie C22 - 00 GC3-OUE-GOS mg/kg ds <20 <20 

Q Fractie 00 - C40 GO-CUE-GO! mg/kg ds <20 <20 

Q Flonsil behandeling + - + 

Q = door RvA geaccrediteerd 

Opmerkingen: 

I • 
Hoofd lab. ing. J.T. Klein Elhorst 

Handtekening: , 

Dit rapport mag rset anders dan In zn getieel worden gereproduceerd zonder de schflftelijketoestemming van het laboratorium. 
0€ resultaten hebben uiteultend betrekklng op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld. 
Nadere informabe over do toegepaste methodes en p tlekenmerisen Is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen. 

IESIIN 

RvA 100 
HET Ma IEULABOAATORIUM IS INGESCHREVEN IN NET REGISTER TESTLABORATORIA 

ORDER NA LISO VOOP GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN 0€ ACCAEDITATIE 

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BTW nr. NL805851665B01 BAN. NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U
Opdrachten worden ultgevoerd voIgeflS de Algemene Voorwaarden van ACMAA By gedeponeerd bij do Kamer van Koophandel Veluwe en Twente.
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ACMAA B.V. CHEMISCH MILIEU ADVIESBURE%L' ALMELO 

LaboratoriumfAdviesbureau 
lndustrieterrein: Westermaat Hazenweg 30

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nl

Onderzoeksrapport 

Opdrachtgever : Van Der Wiel 
Aanvrager : Dhr. G.S. Plantinga Pagina: 1 van 1
Opdrachtgever:
Adres : Posthus 508 
Postcode en plaats : 9200 AM DRACHTEN 

Opdrachtgegevens: Datum opdracht : 31-10-2006 
Opdrachtcode : 100385G2 Startdatum : 31-10-2006 
Rapportnummer : EA61100503 Datum rapportage : 6-11-2006 
Opdracht omschr. : Spant 1, Tolbert 
Bemonsterd door : Opdrachtgever 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsteromschnjving Monstersoort Datum bemonstenng 

SA61004794 MM1: A4, AS: 1,6-2,0 / 1,0-1,5 m-mv Grond 30-10-2006 

Resultaten: 
Intern ref nr Eenhe,d 1 

Parameter 

Horn. met Sample Mate MVB-VBH-GOI + 

Droge stof oiv-os-ooi % (rn/rn) 84,7 

QQ Gloeiverlies(Org.st) DIV-ORG-GO1 % van ds <0,5 

MINERALE OUE GC 

Olie totaal C10-C40 mg/kg ds <50

Q Fractie dO - 12 .GOi mg/kg ds <20
Q 

Fractie C12 - C22 Gc3-OUEGOI mg/kg ds <20Q 

Q Fractie C22 - 00 GOOUE-GO1 mg/kg ds <20 

Q Fractie 00 - C40 GO-OUE-GO1 mg/kg ds <20 

QFlorisil_behandeling Gc3-OuEGOS + 

Q = door RvA geaccrediteerd 

Opmerkingen: 

monster SA61004794:
MM1: A4, AS: 1,6-2,0 / 1,0-1,5 rn-mv:
OpmerkingA4 (160-200)

A5 (100-150)

Hoofd lab. ing. J.T. Klein Elhorst 

Handtekening: 

Dit rapport meg niet and wonien gereproduceerd zonder de sctinftelijke toestemmlng van het Iaboratorium.
De resultaten hebben betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse tar beschikking werden gesteld.
Nadere informatie over do toegepaste methodes en prestatlekenmerken is beschikbaar en ken op aanvraag worden venicregen.

LESIEN 

RvA t 05 

lET MILIEUIABORATORIUM IS INGESCUREVEN IN RET RvA REGISTER VOOR TESTLABORATORIA 
ORDER NA LIOC VOOR GEBIEOEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE 

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BIW nr. NL805851665B01 BAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U 
Opdrachten wocden uitgevOerd volgens de Algemene voorwaarden van ACMAA By gedeponeerd Dii de Kamer van Koop4Tandel veluwe en Twente. 
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ACMAA R.V. %NALYTISCH CHEMISCH MILIEU AD\ ALMELO 

LaboratoriumlAdviesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nI

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 

Van Der Wiel 
Aanvrager Dhr. G.S. Plantinga Pagina: 1 van 2
OpdrachtgeverAdres Postbus 508 
Postcode en plaats 9200 AM DRACHTEN 

Opdrachtgegevens: Datum opdracht 31-10-2006 
Opdrachtcode 100385G3 Startdatum 31-10-2006 
Rapportnummer EA61 100713 Datum rapportage 7-11-2006 
Opdracht omschr. Spant 1, Tolbert 
Bemonsterd door Opdrachtgever 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsteromschnjving Monstersoort Datum bemonstenng 

SA61004795 MM2: B1 t/m B5: bovengrond Grond 30-10-2006 

Resultaten: 
lnternrer.nr. Eenheid - 1 

Parameter

Hom. met Sample Mate +

NEN 5751 +.ool 
Droge stof

Q Gloeiverlies(Org.st) DIVORG-GO1 % van ds 2,9

Q Voorbehand. % (rn/rn) 83,8 

Q Lutum ( < 2 f.im) DFV-LUT-GO1 % van ds 3,4KORRELGROO1TEVERDEUNG 

METALEN

Q Arseen mg/kg ds <5,0

Q Cadmium .BEP-OI mg/kg ds <0,4

Q Chroom mg/kg ds 7,9

Q Koper mg/kg ds <5,0

Q Kwik mg/kg ds <0,2

Q Lood icp-eEp-oi mg/kg ds 7,0

Q Nikkel mg/kg ds <5,0

Q Zink 'cP-BEe-o' mg/kg ds 17

EOX 

Extr.org.halogeniden .O1 mg/kg ds 0,2Q 

MINERALE OUE GC

Q Ohe totaal C10-C40 mg/kg ds <50

Q Fractie ClO - C12 .Go1 mg/kg ds <20

Q Fractie C12 - C22 mg/kg ds <20

Q Fractie C22 - C30 mg/kg ds <20

Q Fractie 00 - C40 GC3-OUE-GO1 mg/kg ds <20

Q Flonsil behandeling GC3-OUE-GO1 +

PAK(10)

Q Naftaleen mg/kg ds <0,04

Q Fenanthreen mg/kg ds <0,04

Q Anthraceen mg/kg ds <0,04

Q Fluorantheen mg/kg ds <0,04

Q Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,04
Zie volgende pagina

RvA 100 
HET MILIEULABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET R,A REGISTER VOOR TESTL.ABORATORIA

ONDER Nfl LIOOVOOR GEBIEDEN ZOAJS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BTW nr. NL805851665B01 BAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U 
Opdrachten worden uutgevoerd volgens de Algemene voowaarden van ACMAA By gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel veluwe en Twente. 



__________________________________________

ACMAJ% HEMISCH MILIEU &E)\IESBUREAL .tLMELO 

LaboratoriumlAdviesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402 
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nI 

Onderzoeksra pport 
Opdrachtgever: 

OpdrachtgeverAanvrager 
Adres 
Postcode en plaats 

: 

: 

: 

Van Der Wiel 
Dhr. G.S. Plantinga 
Postbus 508 
9200 AM DRACHTEN 

Pagina: 2 van 2 

opdrachtgegevens: 
Opdrachtcode : 

Rapportnummer : 

Opdracht omschr. 
Bemonsterd door : 

100385G3 
EA61100713 
Spant 1, Tolbert 
Opdrachtgever 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

: 

: 

31-10-2006 
31-10-2006 
7-11-2006 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. 
1 SA61004795 

Monsteromschnjving 
MM2: Bit/rn B5: bovengrond 

Monstersoort 
Grond 

Datum bemonstering 
30-10-2006 

Resultaten: 
Parameter - Intern ref.nr. Eenheid 1 

I 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

PAK(10) 

Chryseen 

Benzo(k)fluorantheen 

Benzo(a)pyreen 

Benzo(g,h,i)peryleen 

Indeno(1,2,3-c,d)pyr 

Totaal PAK 

HPtC-PAK-0202 
HPLC-PAX-02 

HPLC-PM(-02 

HPLC-PAX-02 

npIc-pax-o? 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg_ds 

<0,04 

<0,04 

<0,04 

<0,04 

<0,04 

0,40 
Q = door RvA geaccrediteerd 

Opmerkingen: 

. 
Opmerking monster SA61004795: 

MM2: 

Bit/rn B5: bovengrond: 
Bi (10-40) 
B2 (0-50) 
B3 (0-70) 
B4 (0-50) 
B5 (0-50)::

Dit rapport mag owl andecs dan in zn gtheel worden gereproduceerd zonder tie schnftelijke toestemming van het laboratorium. 
De resultaten hebben uutsluitend betrekking op tie monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld. 
Nadere Informatie over tie toegepaste methodes en prestatlekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen. 

RvA I 

HET MILIEULEBORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET REGISTER VOOR TESTLABORATORIA
ONDER NP LbS vOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREOITATIE

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BTW nr. NL805851665B01 IBAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U
Opdrachten worden uutgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA By gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente.
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ACMAA ll.V. CIIEMISCH MILtEU AD\ IFSI5UREAU ALMELO 

LaboratorlumlAdvlesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30

7556 GM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402
E-mail: nfo@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nI

Onderzoeksrapport 

Opdrachtgever: 
Opdrachtgever 
Aanvrager 
Adres 

: 

: 

: 

Van Der Wiel 
Dhr. G.S. Plantinga 
Postbus 508 

Pagina: 1 van 2 

Postcode en plaats : 9200 AM DRACHTEN 

Opdrachtgegevens: 
Opdrachtcode : M100385G4 

Datum opdracht 
Startdatum 

: 

: 

31-10-2006 
31-10-2006 

Rapportnummer 
Opdracht omschr. 

: 

: 

EA61 100714 
Spant 1, Tolbert 

Datum rapportage : 7-11-2006 

Bemonsterd door : Opdrachtgever 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsteromschnjving Monstersoort Datum bemonstenng 
1 SA61004796 MM3: B6 t/m BlO: bovengrond Grond 30-10-2006 

Resultaten: 
Parameter Intern ref.nr. Eenheid 1 

Hom. met Sample Mate MvB-vBH-GO1 + 

Voorbehand. NEN 5751 -v9ll-GO1 + 

Q Droge stof DIV-DS-G01 % (m/m) 85,8 

Q Gloeiverlies(Org.st) % van ds 3,2 

KORRELGROO1TEVERDEUNG 

Q Lutum ( < 2 pm) % van ds 1,6 

METALEN 

Arseen :cp-eep-oi mg/kg ds <5,0Q 

Q Cadmium ICP-BEP-0I mg/kg ds <0,4 

Q Chroom mg/kg ds 7,3 

Q Koper mg/kg ds <5,0 

Q Kwik FIMS-Hg-O1 mg/kg ds <0,2 

Q Lood mg/kg ds 9,4 

Q NikkeI mg/kg ds <5,0 

Q Zink SP-ol mg/kg ds 13 

EOX 

Q Extr.org.halogeniden mg/kg ds 0,2 

MINERALE OLIE GC 

Q Olie totaal C10-C40 .G01 mg/kg ds <50 

Q Fractie ClO - C12 .OUE-GO1 mg/kg ds <20 

Q Fractie C12 - C22 mg/kg ds <20 

Q Fractie C22 - 00 GC3-OUE-G01 mg/kg ds <20 

Q Fractie 00 - C40 mg/kg ds <20 

Q Florisil behandeling GC3-OUE-G01 + 

PAK(10) 

Q Naftaleen mg/kg ds <0,04 

Q Fenanthreen HPLC-PAX-02 mg/kg ds <0,04 

Q Anthraceen HPLC-PAX.02 mg/kg ds <0,04 

Q Fluoranttieen HPLC-PAX-02 mg/kg ds <0,04 

Q Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,04.02
- Zie volgende pagina 

JOSIEII 

RvA 100 
HET MILIEUIABORATORIUM IS INGESCHAEVEN IN HET RvA REGISTER VOOR TESTLABORATORIA

ONDER NA 1100 VOOR GEBIEDENZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede . BIW nr. NL805851665B01 IBAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U 

Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA By gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twenle. 
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ACMAA CHEMISCH MILIEU AE)\ 

Laboratorium/Adviesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo teletoon 074 - 2560600 tax 074 - 2508402 
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nI 

Onderzoeksrapport 

Opdrachtgever: 
Opdrachtgever 
Aanvrager 
Adres 
Postcode en plaats 

: 

: 

: 

Van Der Wiel 
Dhr. G.S. Plantinga 
Postbus 508 
9200 AM DRACHTEN 

Pagina: 2 van 2 

Opdrachtgegevens: 
Opdrachtcode : 

Rapportnummer : 

Opdracht omschr. : 

Bemonsterd door : 

100385G4 
EA61100714 
Spant 1, Tolbert 
Opdrachtgever 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

: 

: 

: 

31-10-2006 
31-10-2006 
7-11-2006 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. 
1 SA61004796 

Monsteromschrijving 
MM3: B6 t/m BlO: bovengrond 

Monstersoort 
Grond 

Datum bemonstering 
30-10-2006 

Resultaten: 
Parameter rnrer.nr.Eenheid 1 

PAK(10) 

Q Chryseen 

Q Benzo(k)fluorantheen 

Q Benzo(a)pyreen 

Q Benzo(g,h,i)peryleen 

i Q Indeno(1,2,3-c,d)pyr 

Q Totaal PAK 

Q = door RvA geaccrediteerd 

Opmerkingen: 

HPtC-PAXO2 

02 
HPLC-PAx02 

HPLC-PAX-02.02 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

<0,04 

<0,04 

<0,04 
<0,04 

<0,04 

<0,40 

. 
Opmerking monster SA61004796: 

MM3: 

B6 t/m BlO: bovengrond: 
B06 (0-50) 
B07 (0-50) 
B08 (0-50) 

B09 

(0-50) 
BlO (0-50) 

Hoofd lab. ing. J.T. Klein Elhorst 

Handtekening: 

Dit rapport mag niet anders dan in zn getieel worden gereproduceerd zonder de schnftelijke toestemming van het laboratonum. 
De resultaten hebben uitslultend betrelcldng op de monsters, zoals die door u voor analyse ter werden gesteld. 
Nadere inrormatie over do toegepaste methodes en prestabekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden veckregen. 

RvA L 

HET MILIEULABORATOAIUN IS INGESCHREVEN IN RET P,A REGISTER VOOR TESTLABORATOAIA 

ONDEA NA VOOR GEBIEDEN ZOAIS NADER OMSCHAEVEN IN DE ACCREDITATIE 

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BTW nr. NL805851 665B01 • IBAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2u
Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA BV gedeponeerd bij do (amer van Koophandel Veluwe en Twente.



ACMAA B.\. \NALYTISCH CHEMISCH MILIEU ADVIESBUREAU 

LaboratoriumlAdviesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402
E-mail: info@acmaa.nl - Internet: www.acmaa.nl

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 

: Van Der Wiel 

Opdrachtgever 
Aanvrager 
Adres 

: 

: 

Dhr. G.S. Plantinga 
Postbus 508 

Pagina: 1 van 2 

Postcode en plaats : 9200 AM DRACHTEN 

Opdrachtgegevens: 
Opdrachtcode 

: 

Rapportnummer : 

Opdracht omschr. : 

M100385G5 
EA61100715 
Spant 1, Tolbert 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

: 

: 

: 

31-10-2006 
31-10-2006 
7-11-2006 

Bemonsterd door : Opdrachtgever 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsteromschrijving Monstersoort Datum bemonstenng 
1 SA61004797 MM4: B2, B5, B8: ondergrond zand Grond 30-10-2006 

Resultaten: 
Parameter intern . Eenheid 1 

Horn. met Sample Mate MVB-VWI-GO1 +

NEN 5751 +

Q Droge stof DIV-OS-G01 % (rn/rn) 84,5Voorbehand. 
Q Gloeiverlies(Org.st) % van ds 2,3 

KORRELGROOTTEVERDEUNG 

Q Lutum ( < 2 pm) r601 % van ds 1,6 

METALEN 

Q Arseen Icp-eeP-oi mg/kg ds <5,0 

Q Cadmium ICP-BEP-O1 mg/kg ds <0,4 

Q Chroom ICE-BEP-Ol mg/kg ds 6,2 

Q Koper mg/kg ds <5,0.oi 
Q Kwik IMS-lig-Ol mg/kg ds <0,2 

Q Lood mg/kg ds 7,2 

Q Nikkel mg/kg ds <5,0 

Q Zink mg/kg ds 13 

EOX 

Q Extr.org.halogeniden cul-EOx-O1 mg/kg ds 0,2 

MINERALE OUE GC 

Q Olie totaal C10-C40 -G01 mg/kg ds <50 

Q Fractie ClO - C12 GC3-OUE-GOI mg/kg ds <20 

Q Fractie C12 - C22 -G01 mg/kg ds <20 

Q Fractie C22 - 00 mg/kg ds <20 

Q Fractie C30 - C40 GC3-OIJE-GO1 mg/kg ds <20 

Q Florisil beharideling 0C3-OUE-G0I + 

PAK(10) 

Q Naftaleen HPLC-PAX-02 mg/kg ds <0,04 

Q Fenanthreen HPLC-PAX-02 mg/kg ds <0,04 

Q Anthraceen HPLC-PAK-02 mg/kg ds <0,04 

Q Fluorantheen mg/kg ds <0,04 

Q Benzo(a)anthraceen HPLC-PAX-02 mg/kg ds <0,04 

Zie volgende pagina -— 

RvA 1100 

HE! MILIEULABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN MET RvA REGISTER VOOR TESTLABORATOHIA
ONDER NA LiSa yOGA GEBIEDEN ZOALS NADER OUSCUREVEN IN DE ACCREDITATIE

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 - Handelsregister 060.58.291 Enschede BTW nr. NL805851665B01 BAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U 
Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA BV gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente. 
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1 

At ANALYTISCH CJIEMISCI! MIlIEU 

LaboratorlumlAdvlesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nI

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 

: Van Der Wiel 
Aanvrager : Dhr. G.S. Plantinga Pagina: 2 van 2 
OpdrachtgeverAdres : Postbus 508 
Postcode en plaats : 9200 AM DRACHTEN 

Opdrachtgegevens: Datum opdracht : 31-10-2006 
: M100385G5 Startdatum : 31-10-2006 

Opdrachtcode : EA61100715Rapportnummer Datum rapportage : 7-11-2006 
Opdracht omschr. : Spant 1, Tolbert 
Bemonsterd door : Opdrachtgever 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsteromschrijving Monstersoort Datum bemonstenng 

5A61004797 MM4: B2, B5, B8: ondergrond zand Grond 30-10-2006 

Resultaten: 
Parameter rn ref.nr. Eenheid 1 

PAK(10) 

Chryseen HPIC-PAX-02 mg/kg ds <0,04Q 

Q Benzo(k)fluorantheen HPW-PAx-02 mg/kg ds <0,04

Q Benzo(a)pyreen HPW-PAX02 mg/kg ds <0,04

Q Benzo(g,h,i)peryleen HPtC-PAK-02 mg/kg ds <0,04

Q Indeno(1,2,3-c,d)pyr -02 mg/kg ds <0,04

Totaal PAK .02 mg/kg ds <0,40

Q = door RvA geaccrediteerd
Q 

Opmerkingen: 

Opmerking monster SA61004797: 
B2, B5, B8: ondergrond zand: 

B2 (50-100) 
MM4:B5 (50-100)

B8 (50-120)

Hoofd lab. ing. i.T. Klein Elhorst 

Dit rapport mag niet anders dan in in geheel worden gereproduceerd zonder de schnftelijke toestemming van het Iaboratonum. 
De resultaten hethen uitsluitend betreldung op de monsters, zoals die door u voor analyse tee beschlkking werden gesteld.
Handtekening:Nadere lnfornsatle over do toegepaste methodes en prestabekenmerken IS beschlkbaar en kan op aanvraag worden verkregen. 

AvA L 

HET MIUEULABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN RET RvA REGISTER VOOR TESILABORATORIA
ORDER NB LIOO vOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN INDE ACCREDITATIE

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BTW nr. NL805851665B01 . BAN: NL24 RABO 0110961900 Swifl adres: RABO NL 2U 
Opdrachten worden uitgevoerd volgens do Algemene Voorwaarden van ACMAA BV gedep0000rd bij do Karner van Koophandel Veluwe en Twente. 



ACMAA B.\'. CHEMISCH MILIEU ALMEL() 

Laboratorium/Advlesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30

7556 BM Hengelo - telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nl

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 

: Van Der Wiel 

Opdrachtgever
Aanvrager 
Adres : 

Dhr. G.S. Plantinga 
Postbus 508 

Pagina: 1 van 2 

Postcode en plaats : 9200 AM DRACHTEN 

Opdrachtgegevens: 

Opdrachtcode 
: 

Rapportnumrner : 

Opdracht ornschr. : 

M100385G6 
EA61100716 
Spant 1, Tolbert 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

: 

: 

: 

31-10-2006 
31-10-2006 
7-11-2006 

Bemonsterd door : Opdrachtgever 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsteromschrijving Monstersoort Datum bemonstering 
1 SA61004798 MM5: B2, B3, B5, B8: ondergrond leem Grond 30-10-2006 

Resultaten: 
Parameter Intern refnr. Eenheid 1 

Horn. met Sample Mate Mv9-vBwGol + 

Voorbehand. NEN 5751 Mv8-VBH-G01 + 

Q Droge stof DIV•0&G01 % (rn/rn) 85,9 

Q Gloeiverlies(Org.st) % van ds 1,2 

Q Lutum ( < 2 pm) -WT-G01 % van ds 12,0 

METALEN 

Q Arseen .e&-oi mg/kg ds <5,0 

Q Cadmium IcP-8EP-0i mg/kg ds <0,4 

Q Chroom mg/kg ds 49.oi 
Q Koper mg/kg ds 5,6 

Q Kwik FIMS4$Q01 mg/kg ds <0,2 

Q Lood mg/kg ds <5,0 

Nikkel icp-aep-oi mg/kg ds 29Q 

Q Zink mg/kg ds 17 

EOX 

Q Extr.org.halogeniden ciji-eox-oi mg/kg ds 0,1 

MINERALE OUE GC 

Q Olie totaal C10-C40 mg/kg ds <50 

Q Fractie dO - C12 GC3-OUE-G01 mg/kg ds <20 

Q Fractie C12 - C22 mg/kg ds <20 

Q Fractie C22 - 00 0C3-OUE-G0I mg/kg ds <20 

Q Fractie 00 - C40 mg/kg ds <20 

Q Florisil behandeling .ouEGo1 + 

PAK(1O)

Naftaleen HPLC-PAX-02 mg/kg ds <0,04Q 

Q Fenanthreen -PAX-O2 mg/kg ds <0,04 

Q Anthraceen mg/kg ds <0,04 

Q Fluorantheen HPtCPAX-02 mg/kg ds <0,04 

Q Benzo(a)anthraceen HPt.C-PAK-02 mg/kg ds <0,04 

Zie volgende pagina 

IESIEN 

fivA 1100 

RET MILIEULABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN RET nRA REGISTER VOOR TESTLABORATORIA

ONDER NR L100VOOP GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN GE ACCREDITATIE

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede - BTW nr. NL805851665B01 BAN: NL24 RABO 0110961900 -Swift adres: RABO NL 2U 
Opdrachten worden uutgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA BV gedepOfleerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente 
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1 

M:Mtt B.V. ANALYTISCH CHEMISCH MILIEU ALMELO 

Laboratorium/Advlesbureau
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nl

Onderzoeksrapport 

Opdrachtgever Van Der Wiel 
Aanvrager Dhr. G.S. PlantingaOpdrachtgever:
Adres Postbus 508 
Postcode en plaats 9200 AM DRACHTEN 

Opdrachtgegevens: Datum opdracht 
Opdrachtcode M100385G6 Startdatum 
Rapportnummer EA61100716 Datum rapportage 
Opdracht omschr. Spant 1, Tolbert 
Bemonsterd door Opdrachtgever 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsteromschrijving Monstersoort 

SA61004798 MM5: B2, B3, B5, B8: ondergrond leem Grond 

Resultaten: 
Parameter Intern ref.nr. Eenheid 1 

PAK( 10)

Q Chryseen mg/kg ds <0,04

Q Benzo(k)fluorantheen HP%.C-PAX-02 mg/kg ds <0,04 

Q Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,04 

Q Benzo(g,h,i)peryleen HPt.C-PAx-02 mg/kg ds <0,04 

Indeno(1,2,3-c,d)pyr HPLC-PAK-02 mg/kg ds <0,04Q 

Totaal PAK HPLC-PAX-02 mg/kg ds <0,40Q 

Q = door RvA geaccrediteerd 

Opmerkingen: 

Opmerking monster SA61004798: 
B2, B3, B5, B8: ondergrond leem: 

B2 (100-200)
MM5:

B3 (70-200)
(100-200)

B8 (120-200)B5 

Hoofd lab. ing. J.T. Klein Elhorst 

Handtekening:Dit rapport meg niet anders dan in zn geheel worden gereproduceerd zonder de schflftelijke toestemming van het laboratorium.
De resultaten hebben uitsJuitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken i5 beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

IFSIH

RvA L

RET MILIEUIABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN RET REGISTER VOOR TESTLABORATORIA

ORDER NP LIOO yOGA GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREOITATIE

Pagina: 2 van 2 

31-10-2006
31-10-2006
7-11-2006

Datum bemonstering 
30-10-2006 

-J 

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BTW nr. NL805851665B01 . IBAN: NL24 RABO 0110961900 . Swift adres: RABO NL 2U 

Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA By gedeponeerd buj de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente 
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tCMAA ALYTISCH CHEMISCH MILIEU ADVIESBUREAU ALMELO 

Laboratorium/Advlesbureau 
lndustrieterrein: Westermaat Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402 
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nl 

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 

Opdrachtgever
Aanvrager 
Adres 
Postcode en plaats 

: 

: 

: 

: 

Van Der Wiel 
Dhr. G.S. Plantinga 
Postbus 508 
9200 AM DRACI-ITEN 

Pagina: 1 van 2 

Opdrachtgegevens:
Opdrachtcode : 

Rapportnummer : 

Opdracht ornschr. : 

Bemonsterd door : 

M100385G7 
EA61100717 
Spant 1, Tolbert 
Opdrachtgever 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

: 

: 

: 

31-10-2006 
31-10-2006 
7-11-2006 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. 
1 SA61004799 

Monsteromschrijving 
MM6: Cit/rn CS: bovengrond 

Monstersoort 
Grond 

Datum bemonstenng 
30-10-2006 

Resultaten: 
Parameter Intern ref nr Eenheid 1 

Q 

Q 

Horn. met Sample Mate 

Voorbehand. NEN 5751 

Droge stof 

Gloeiverlies(Org.st) 

MvB-vBHG01 

MVB-V9H-GO1 

.ORG-G01 

% (rn/rn) 

% van ds 

+ 

+ 

80,3 

6,1 

Q 

KORRELGROO1TEVERDELING 

Lutum ( < 2 pm) DIV-LUT-G01 % van ds 5,0 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

METALEN 

Arseen 

Cadmium 

Chroom 

Koper 

Kwik 

Lood 

Nikkel 

Zink 

ICP-BEP-01 

icp-a€p-oi 

icp-oap-oi 

FIMS4$9-0I 

icp-aep-oi 

ICP-BEP-01 

ICP-BEP-O1 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

<5,0 

<0,4 

13 

12 

<0,2 

12 

<5,0 

20 

Q 

EOX 

Extr.org.halogeniden I.M-EOX-O1 mg/kg ds 0,3 

I 

MINERALE OUE GC 

Q Olie totaal C10-C40 

Q Fractie ClO - C12 

Q Fractie C12 - C22 

Q Fractie C22 - Do 

Q Fractie 00 - C40 

Q Florisil behandeling 

Q Naftaleen 

Q Fenanthreen 

Anthraceen 

QQ Fluorantheen 

Q Benzo(a)anthraceen 

Zie volgende pagina 

GC3OUE-GOI 

GC3-OLJE-G01 

Gc3-0uEG01 

GO-CUE-GOl 

GC3-OUE-GO1 

HPLC-PAX-02 

HPtC-PAX-02 

HPLC-PAX-02 

HPtC-PAX-02 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

<50 

<20 

<20 

<20 

<20 
+ 

<0,04 
<0,04 

<0,04 

<0,04 

<0,04 

JO SI I N 

RvA 100 
HET MftIEULABORATORIUN IS INGESCHREVEN IN HET RvA REGISTER VOOR TESTLABORATORIA

ONOER NA LlOO VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OUSCHREVEN IN DE ACCREOITATIE

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BTW nr. NL805851665B01 BAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U

Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA By gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twenle.



_______

ACMAA B.%. CUEMISCH MILlEt ADVIESBUREAt ALMF:LO 

LaboratoriunVAdviesbureau 
Industrieterrein: Westermaat 1-lazenweg 30 

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402 
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nI 

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 
Opdrachtgever 
Aanvrager 
Adres 
Postcode en plaats 

: 

: 

: 

: 

Van Der Wiel 
Dhr. G.S. Plantinga 
Posthus 508 
9200 AM DRACHTEN 

Pagina: 2 van 2 

• Opdrachtgegevens:
Opdrachtcode : 

Rapportnummer : 

Opdracht omschr. : 

Bemonsterd door : 

M100385G7 
EA61 100717 
Spant 1, Tolbert 
Opdrachtgever 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

: 

: 

: 

31-10-2006 
31-10-2006 
7-11-2006 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. 
1 SA61004799 

Monsteromschnjving 
MM6: Cl t/m C5: bovengrond 

Monstersoort 
Grond 

Datum bemonstenng 
30-10-2006 

Resultaten: 
Parameter Intern ref.nr. Eenheid 1 

PAK( 10) 

Q Chryseen 

Q Benzo(k)ftuorantheen 

Q Benzo(a)pyreen 

Q Benzo(g,h,i)peryleen 

Q Indeno(l,2,3-c,d)pyr 

Q Totaal PAK 

Q = door RvA geaccrediteerd 

I.C-PAX-02 

.C-PAX-0202 
HPI.C-Pax-02 

HPLC-PAX-0? 

.C-PAX-02 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

<0,04 
<0,04 

<0,04 

<0,04 

<0,04 

<0,40 

Opmerkingen: 

Opmerking monster SA61004799: 

MM6: 

Cl t/m CS: bovengrond: 
Cl (0-50) 
C2 (0-50) 
C2 (50-110) 
C3 (0-50) 
C4 (0-50) 
C5 (0-50) 

lab. ing. J.T. Klein Elhorst 

HoofdHandtekening: 

Dit 

rapport mag met anders dan in zn gel'ieel warden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van het Iaboratorium. 
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld. 
Nadere informabe over do toegepaste methodes en prestatiekenmerken Is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen. 

lIStEN 

OvA L III 
HET MILIEUtABORATORIOM IS INGESCHREVEN IN A,A REGISTER VOOR TESILABORATORIA 

ORDER Nfl LIOO VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE 

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BTW nr. NL805851665B01 - IBAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U
Opdrachten worden uutgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA BV gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente.



ACM Al B.\. AN II CHEMISCH MILIEU ADVIESBLIIEAU ALMELO 

Laboratorlum/Adviesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nl

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 
Opdrachtgever 
Aanvrager 

Van Der WieI 
Dhr. G.S. Planunga Pagina: 1 van 2 

Adres Postbus 508 
Postcode en plaats : 9200 AM DRACHTEN 

Opdrachtgegevens: 
Opdrachtcode : 100385G8 

Datum opdracht 
Startdatum 

: 

: 

31-10-2006 
31-10-2006 

Rapportnummer 
Opdracht omschr. 

: EA61100718 
Spant 1, Tolbert 

Datum rapportage 7-11-2006 

Bemonsterd door : Opdrachtgever 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsteromschnjving Monstersoort Datum bemonstering 

SA61004800 MM7: C6 t/m ClO: bovengrond Grond 30-10-2006 

Resultaten: 
Parameter 

Hom. met Sam

Voorbehand. N

Intern refer. 

ple Mate MVB-vBHGO1 

EN 5751 I Eenheid 1 

+ 
+ 

Q Droge stof DIV-DS-G01 % (m/m) 66,3 

Q Gloeiverlies(Org.st) DIVORGGO1 % van ds 12,4 

KORRELGROO1TEVERDEUNG 

Q Lutum ( < 2 pm) DIV-LUT-G01 % van ds 3,4 

METALEN 

Q Arseen mg/kg ds <5,0 

Cadmium :o'eep-oi mg/kg ds <0,4Q 

Q Chroom mg/kg ds 13 

Q Koper .01 mg/kg ds 7,7 

Q Kwik mg/kg ds <0,2 

Q Lood mg/kg ds 14 

Q Nikkel ICPW-Oi mg/kg ds <5,0 

Q Zink mg/kg ds 17 

EOX 

Q Extr.org.halogeniden cui-eox-oi mg/kg ds 0,5 

MINERALE OUE GC 

Q Olie totaal C10-C40 Gc3OLIEGOI mg/kg ds <50 

Q Fractie ClO - C12 GC30uEG01 mg/kg ds <20 

Q Fractie C12 - C22 mg/kg ds <20O1
Q Fractie C22 - C30 mg/kg ds <20 

Q Fractie C30 - C40 mg/kg ds <20 

Q Florisil behandeling + 

PAK(10) 

Q Naftaleen HPLC-PAX-02 mg/kg ds <0,05 

Q Fenanthreen HPLC-PAX-02 mg/kg ds <0,05 

Q Anthraceen HPLC-PAX-02 mg/kg ds <0,05 

Q Fluorantheen KPtC-PAX-02 mg/kg ds <0,05 

Q Benzo(a)anthraceen HPLC-PAX-02 mg/kg ds <0,05 

Zie volgende pagina 

IESJIN 

AvA I 05 

HET .ABORATORIUM IS INGESCI-4AEVEN IN NET RvA REGISTER yOGA TESTLABORATORIA 
aNGER NA LIOO yOGA GEBIEOEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE 

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BIW nr. NL805851665B01 IBAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2LJ 
Opdrachten worden uutgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA By gedeponeerd do Kamer van Koophandel Veluwe en Twente 



_______________

.%CMAA CHEMISCH MILIEU ALMELO 

LaboratoriumlAdvlesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402 
E-mail: info@acmaa.nl 'Internet: www.acmaa.nl 

Onderzoeksrapport 

• 

Opdrachtgever: 

Opdrachtgever 

: 

Aanvrager 
Adres : 

Postcode en plaats : 

Opdrachtgegevens: 

Opdrachtcode 
: 

Rapportnummer : 

Opdracht omschr. : 

Bemonsterd door : 

Van Der Wiel 
Dhr. G.S. Plantinga 
Posthus 508 
9200 AM DRACHTEN 

M100385G8 
EA61100718 
Spant 1, Tolbert 
Opdrachtgever 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

: 

: 

Pagina: 2 van 2 

31-10-2006 
31-10-2006 
7-11-2006 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. 
1 SA61004800 

Monsteromschnjving 
MM7: C6 t/m ClO: bovengrond 

Monstersoort 
Grond 

Datum bemonstenng 
30-10-2006 

Resultaten: 
- Parameter - intern ref.nr. - Eenheid 1 -

PAK(10) 

Q Chryseen 

Q Benzo(k)ftuorantheen 

Q Benzo(a)pyreen 

Q Benzo(g,h,i)peryleen 

Q Indeno(1,2,3-c,d)pyr 

Q Totaal PM 

Q = door RvA geaccrediteerd 

HPLC-PAX.02 

HPLC-PAX-02 

HPtC•PAX-02 

HPI.C-PAXO2

-0202 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

<0,05 
<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,48 

Opmerkingen: 

Opmerking monster SA61004800: 

MM7: 

C6 t/m ClO: bovengrond: 
C06 (0-50) 
C07 (0-50) 
C08 (0-30) 
C09 (0-50) 
ClO (0-50) 
ClO (50-100) 

Hoold lab. ing. J.T. Klein Elhorst 

Handtekening: 

Dit rapport mag niet anders dan in zn geheel worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van het laboratorium. 
De resultaten hebben uitslultend betreldong op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld. 
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden vevkregen. 

AvA 100 

HET MILIEULABORATORIUU IS INGESCHREVEN IN HET RvA REGISTER VOOR TESTIABORATORIA
ORDER NB 1100 VOOfi GEBIEDEN ZOALS NADER OUSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede 61W nr. NL805851665801 BAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U
Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA BV gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twenla.



CHEMISCH ADVIESBURIAU ALMEIA) 

Laboratoriurn/Adviesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402
E-mail: info@acrnaa.nl Internet: www.acmaa.nI

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 
Opdrachtgever Van Der Wiel 
Aanvrager Dhr. G.S. Plantinga Pagina: 1 van 2 
Adres Posthus 508 
Postcode en plaats 9200 AM DRACHTEN 

Opdrachtgegevens: Datum opdracht 31-10-2006 
Opdrachtcode M100385G9 Startdaturn 31-10-2006 
Rapportnurnmer EA61100719 Datum rapportage 7-11-2006 
Opdracht ornschr. Spant 1, Tolbert 
Bemonsterd door Opdrachtgever 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsterornschnjving Monstersoort Datum bemonstenng 
1 SA61004801 MM8: C4, C7, ClO: ondergrond Grond 30-10-2006 

Resultaten:
Parameter Intern ref.nr. Eenheid 1

Horn, met Sample Mate + 

Voorbehand. NEN 5751 +

Q Droge stof DIV•DSGOI % (rn/rn) 84,0

Q Gloeiverlies(Org.st) DIV-ORG-G01 % van ds 2,4

KORRELGROOTTEVERDEUNG

Q Luturn ( <2 pm) oiv-wr-ooi % van ds 3,9

METALEN

Q Arseen mg/kg ds <5,0

Q Cadmium Ep-ol mg/kg ds <0,4

Q Chroom mg/kg ds 7,2

Q Koper mg/kg ds <5,0

Q Kwik FIMS-Kg-O1 mg/kg ds <0,2

Q Lood ICP-BEP-OI mg/kg ds <5,0

Q Nikkel mg/kg ds <5,0

Q Zink mg/kg ds 6,3

EOX

Q Extr.org.halogeniden cui-iox-oi mg/kg ds 0,2

MINERALE OLIE GC

Q Olie totaal C10-C40 GC3-ouE coi mg/kg ds <50

Q Fractie ClO - C12 0C3-OUE-G01 mg/kg ds <20

Q Fractie C12 - C22 GC3-OUE-GO1 mg/kg ds <20

Q Fractie C22 - 00 GC3-OUE-G01 mg/kg ds <20

Q Fractie 00 - C40 GC3-OLIE-G01 mg/kg ds <20
Flonsil behandeling Gc3oUEGO1 +

I
Q 

I 

PAK(10)

Q Naftaleen HPLC-PAX-02 mg/kg ds <0,04

Q Fenanthreen HPLC-PAK-02 mg/kg ds <0,04
Anthraceen I.C-PAX-02 mg/kg ds <0,04

Q Fluorantheen HPtC-PAX-02 mg/kg ds <0,04

Q Benzo(a)anthraceen HPLC-PAX-02 mg/kg ds <0,04 

Zie volgende pagina 

JESIIN 

Rd I 105 

RET MILIEUI.ABORATORIUM IS INGESCUREVEN IN HET RvA REGISTER VOOR TESTLA8ORATORIA
ONDER NA LISO NOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCAEDI1ATIE

Banknr. IRABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede 'BIW nr. NL805851665B01 BAN: NL24 RABO 0110961900 'Swift adres: RABO NL 2U
Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Aigemene Voorwaarden van ACMAA BV gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente.



______ _____________

A(MAA ANALYTISCII CHEMISCH MILIEU .tLMELO 

LaboratoriumlAdviesbureau 
Industrieterrein: Westermaat 1-lazenweg 30

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nI

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 

: Van Der Wiel 
Aanvrager : Dhr. G.S. Plantinga Pagina: 2 van 2 
Opdrachtgever 

: Posthus 508Adres 
Postcode en plaats : 9200 AM .ACHTEN 

Opdrachtgegevens: Datum opdracht : 31-10-2006 
: 100385G9 Startdatum : 31-10-2006

OpdrachtcodeRapportnummer : EA61100719 Datum rapportage : 7-11-2006 
Opdracht omschr. Spant 1, Tolbert: 

Bemortsterd door : Opdrachtgever 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsteromschnjving Monstersoort Datum bemonstenng 
1 SA61004801 MM8: C4, C7, ClO: ondergrond Grond 30-10-2006 

Resultaten:
r Parameter Intern ref.nr. Eenheid 1
I -______ 

PAK(10) 

Q Chryseen HPI.C-PAX-O2 mg/kg ds <0,04 

Q Benzo(k)fluorantheen I.C•PAX02 mg/kg ds <0,04 

Q Benzo(a)pyreen HPLC-PAK-02 mg/kg ds <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen HPLCPAXO2 mg/kg ds <0,04Q 

Q Indeno(1,2,3-c,d)pyr HPtC-PAX-02 mg/kg ds <0,04 

Q Totaal PAK HPIC-PAK-02 mg/kg ds <0,40 

Q = door RvA geaccrediteerd 

Opmerkingen: 

Opmerking monster SA61004801: 
C4, C7, C10 ondergrond: 

C04 (50-150) 
MM8:C07 (50-150)

cia (100-150)

Hoofd lab. ing. J.T. Klein Elhorst 

Dit rapport mag met anders dan in zn geheel worden gereproduceerd zonder de schnftelijke toestemming van het laboratonum. 
De resultaten hebben ultsluitend betreidring op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.Handtekening:
Nadere informatie over do toegepaste methodes en prestatiekenmerken is besch,kbaar en kan 0$) aanvraag worden verkregen. 

11000 N 

RvA 00 

HET HILIEULABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET R,A REGISTER yOGA TESTLABORATORIA 
ONDER NA LIOC VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHAEVEN IN DE ACCREDITATIE 

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 HandeisregiSter 060.58.291 Enschede BTW nr. NL805851665B01 IBAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2tJ 

Opdrachten worden ultgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMA.A BV gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twenle. 



________ _________________

M:MAA B.\. ANALYTISCH CHEMISCH MILIEU ADVIESBUREAU ALMELO 

Laboratorium/Adviesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30

7556 BM Hengelo teletoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402
E-mail: info@acmaa.nl • Internet: www.acmaa.nl

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 

: Van Der Wiel 
Aanvrager : Dhr. G.S. Plantinga Pagina: 1 van 2 
opdrachtgeverAdres : Postbus 508
Postcode en plaats : 9200 AM DRACHTEN

• Opdrachtgegevens: Datum opdracht : 31-10-2006 
Opdrachtcode : M100385GA Startdatum : 31-10-2006 
Rapportnummer : EA61100720 Datum rapportage : 7-11-2006 
Opdracht omschr. Spant 1, Tolbert: 

Bemonsterd door : Opdrachtgever 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsteromschrijving Monstersoort Datum bemonstenng 
1 SA61004802 MM9: Dl t/m D5: bovengrond Grand 30-10-2006 

Resultaten:
Parameter - Intern ref.nr. Eenheid - 1

Ham. met Sample Mate + 

Voorbehand. NEN 5751 MVB-VW$-G01 +

Q Droge stof % (m/m) 84,5

Q Gloeiverlies(Org.st) DIV-ORG-GO1 % van ds 3,2

KORRELGROOTTEVERDELING

Q Lutum ( < 2 rim) DIV-WT-G0I % van ds 3,3

METALEN

Q Arseen mg/kg ds <5,0

Cadmium icp-eep-oi mg/kg ds <0,4Q 

Chroom .BEP-0i mg/kg ds 9,8

Q Koper eP-oi mg/kg ds 6,2

Q

Q 

Kwik O1 mg/kg ds <0,2 

Lood Icp-eep-oi mg/kg ds 13Q

Q Nikkel ICP-BEP-01 mg/kg ds <5,0

Q Zink Icp-eep-oi mg/kg ds 16

EOX

Q Extr.org.halogeniden mg/kg ds 0,2.ei 
MINERALE OUE GC

Q Olie totaal C10-C40 GO-OLIE-GO1 mg/kg ds 72(')

Q Fractie dO - C12 OuEGoI mg/kg ds <20

Q Fractie C12 - C22 mg/kg ds <20

Q Fractie C22 - 00 GC3-OUE-GOi mg/kg ds <20

Q Fractie 00 - C40 mg/kg ds 57

Q Florisil behandeling GC3-OUE-Go1 +

PAK( 10)

Q Naftaleen .C-PAX-02 mg/kg ds <0,04

Q Fenanthreen .02 mg/kg ds <0,04

Q Anthraceen HPI.C-PAX-02 mg/kg ds <0,04

Q Fluorantheen HPLC-PAKO? mg/kg ds <0,04

Q Benzo(a)anthraceen HPtC-PAx-02 mg/kg ds <0,04

Zie volgende pagina

RvA HOD 

lET MILIELILABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET R,A REGISTER VOOR TESTLABORATORIA 

ORDER NR 1100 VOOR ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE 

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede . BIW nr. NL805851665B01 BAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U

Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA By gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente.



_____ ___________________

AEMA% 8.V. CHEMISCH MILIEU ALMEL() 

LaboratoriumlAdvlesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 tax 074 - 2508402 
E-mail: into@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nI 

Onderzoeksrapport 

• 

Opdrachtgever: 

Opdrachtgever 

: 

Aanvrager : 

Adres : 

Postcode en plaats : 

Opdrachtgegevens: 

Opdrachtcode 
: 

Rapportnummer : 

Opdracht omschr. : 

Bemonsterd door : 

Van Der Wiel 
Dhr. G.S. Plantinga 
Postbus 508 
9200 AM DRACHTEN 

M100385GA0720 
Spant 1, Tolbert 
Opdrachtgever 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

: 

: 

Pagina: 2 van 2 

31-10-2006 
31-10-2006 
7-11-2006 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. 
1 SA61004802 

Monsteromschnjving 
MM9: Dl t/m D5: bovengrond 

Monstersoort 
Grand 

Datum bemonstenng 
30-10-2006 

Resultaten: 
Parameter Intern ref.nr. Eenheid 1 

PAK( 10) 

Q Chryseen 

Q Benzo(k)fluorantheen 

Q Benzo(a)pyreen 

Q Benzo(g,h,i)peryleen 

Q Indeno(1,2,3-c,d)pyr 

Q Totaal PAK 

Q = door RvA geaccrediteerd 

HPtC-PAX-02 

.C-PAX02 

HPt.C•PAXO2 

-PaX-02 

-PAX02 
HPLC-PAX-02 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

<0,04 

<0,04 

<0,04 

<0,04 

<0,04 

<0,40 

Opmerkingen: 

1 = Het patroon duidt op een zware oliefractie. 

I . 
Opmerking 

monster SA61004802: 
MM9: Dl t/m D5: bovengrond: 

Dl (0-50) 
D2 (0-50) 
D3 (10-50) 
D4 (0-50) 
D5 (0-50) 

Hoofd lab. ing. iT. Klein Elhorst 

Handtekening: -. 

Dit rapport mag niet anders n in zn geteel worden gereproduceerd zonder de schnftelujke toesternming van het laboratonum. 
De resultaten hebben uit&uitend betrekking op do monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikkjng warden gesteld. 
Nadere inrormatie over de toegepaste rnethodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen. 

OvA I 00 

NET MLIEULABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN NET RvA REGISTER VOOR TESTLABORATORIA
ONOER NA 1100 VOOP GEBIEDEN ZOALS NADER OEASCHREVEN IN DE ACCAEDITATIE

Banknr. RABO nr 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede •61W nr. NL805851665B01 . BAN: NL24RABO 0110961900 . Swift adres: RABO NL 2U

Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA By gedeponeerd bij do Kamer van Koophandel Veluwe en Twente



ACMAA \NALYT ISCII CHEMISCH MILIEU ADVIESHLJREAU ALMEL() 

LaboratorlumlAdviesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402 
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acrnaa.nl 

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 

: Van Der Wiel 
Aanvrager : Dhr. G.S. Plantinga Pagina: 1 van 2 
OpdrachtgeverAdres : Postbus 508 

I Postcode en plaats 

Opdrachtgegevens: 

Opdrachtcode 
: 

Rapportnummer : 

Opdracht omschr. : 

9200 AM DRACHTEN 

M100385GB 
EA61 100721 
Spant 1, Tolbert 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

: 

: 

: 

31-10-2006 
31-10-2006 
7-11-2006 

Bemonsterd door : Opdrachtgever 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsteromschrijving Monstersoort Datum bemonstenng 
1 SA61004803 MM1O: D6 t/m D10: bovengrond Grond 30-10-2006 

Resultaten: 
P Parameter Intern ref nr. 1 

Hom. met Sample Mate + 

Voorbehand. NEN 5751 .VBH-GO1 + 

Q Droge stof DIV-DS-GO1 % (rn/rn) 84,5 

Q Gloeiverlies(Org.st) DIV-ORG-GO1 % van ds 4,6 

KORRELGROO1TEVERDEUNG 

Q Lutum ( < 2 pm) Iv-LUT-GO1 % van ds 4,7 

METALEN 

Q Arseen icp-eer-oi mg/kg ds <5,0 

Q Cadmium ICP-BEP-O1 mg/kg ds <0,4 

Q Chroom icp-e€p-oi mg/kg ds 11 

Q Koper mg/kg ds 6,2 

Q Kwik FIMS-H901 mg/kg ds <0,2 

Q Lood Icp-eepoi mg/kg ds 16 

Q Nikkel ICP•B€P-Oi mg/kg ds <5,0 

Q Zink ICP-BEP-O1 mg/kg ds 21 

EOX 

Q Extr.org.halogeniden cui-eox-oi mg/kg ds 0,2 

MINERALE OUE GC 

Q Olie totaal C10-C40 0UE-GOI mg/kg ds <50 

Q Fractie ClO - C12 GC3-OLIEGO1 mg/kg ds <20 

Q Fractie C12 - C22 GC3-OUEGOC mg/kg ds <20 

Q Fractie C22 - C30 GC3-OUE-GO1 mg/kg ds <20 

Q Fractie C30 - C40 mg/kg ds 25 

Q Florisil behandeling GC3OUEGO1 + 

PAK(10) 

Q Naftaleen LC-PAX-02 mg/kg ds <0,04 

Q Fenanthreen LC-PAX-02 mg/kg ds 0,04 

Q Anthraceen HPI.C-PAX-02 mg/kg ds <0,04 

Q Fluorantheen mg/kg ds 0,09 

Q Benzo(a)anthraceen LC-PAJ(-02 mg/kg ds 0,05 

Zie volgende pagina 

SIFN 
AvA I 

HEY MILIEULABORAIORIUM IS INGESCI4REVEN IN HET REGISTER yOGA TESTLABORATORIA 
ORDER NA LICE 50CR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHAEVEN IN DE ACCREDITATIE 

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 HandelsregiSter 060.58.291 Enschede •BTW nr. NL805851665B01 • BAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U
Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA By gedeponeerd bij de Xamer van Koophandel veluwe en Twente.



ACMAA R.%. CHEMISCH MILIEU ADVIESBURE.4U ALMELO 

LaboratoriumlAdvlesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402 
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nl 

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 

Opdrachtgever 
Aanvrager 
Adres 
Postcode en plaats 

: 

: 

: 

: 

Van Der Wiel 
Dhr. G.S. Plantinga 
Postbus 508 
9200 AM DRACHTEN 

Pagina: 2 van 2 

Opdrachtgegevens: 

Opdrachtcode 
: 

Rapportnummer : 

Opdracht omschr. : 

door : 

100385GB 
EA61100721 
Spant 1, Tolbert 
Opdrachtgever 

Datum opdracht 
Startciatum 
Datum rapportage 

: 

: 

: 

3 1-10-2006 
31-10-2006 
7-11-2006 

Bemonsterd
Monstergegevens: 
Nr. Labnr. 
1 SA61004803 

Monsteromschnjving 
MM1O: D6 t/m D10: bovengrond 

Monstersoort 
Grond 

Datum bemonstering 
30-10-2006 

Resultaten: 
Parameter ref.nr. Eenheid 1 

: 

I 

PAK(10) 

Q Chryseen 

Benzo(k)fluorantheen 

Q Benzo(a)pyreen 

Benzo(g,h,i)peryleen 

Indeno(1,2,3-c,d)pyr 

Q Totaal PAK 

Q = door RvA geaccrediteerd 

HPLC-PAX-02 

HPt.C-PM(02 

HPLC-PAX-02 

HPLC-PAKO202 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

<0,04 

<0,04 

0,05 

<0,04 

<0,04 

<0,40 

Opmerkingen: 

. 
Opmerking monster SA61004803: 

MM 

10: D6 t/m D10: bovengrond: 
D06 (0-50) 
D07 (0-50) 
D08 (0-50) 
D09 (0-50) 

D10 

(0-50) 
D10 (50-90):

Oft raoport mag met anders dan in zn geheel worden gereproduceerd zonder de sthrlftelijke toestemming van het laboratonum. 
Dv resultaten hebben uitsiuitend betreidang op de monsters, zoals die door u voor analyse ter besthikking werden gesteid. 
Nadere informatie over do toegepaste methodes en prestatiekenmeilsen is besctiikbaar en kan op aanvraag worden vesicregen. 

RvA t 

HET UILIEULABORATOEEUM IS INGESCHREVEN IN HET REGISTER VOCA TESTLABORATORIA
ONDEA NA LIES VOOA GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BIW nr. NL805851665B01 BAN: NL24 RABO 0110961900 • Swift adres: IRABO NL 2U 
Opdrachten worden ultgevoerd voigens de Algemene Voorwaarden van ACMAA BV gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente. 



_______________________

1 

ACMA% B.\. ANALYTISCH CHEMISCH MILIEU ADYIESBUHI:U ALMELO

Laboratorlum/Adviesbureau
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402
E-mail: info@acmaa.nl • Internet: www.acmaa.nl

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 

: Van Der Wiel 
Aanvrager : Dhr. G.S. Plantinga 1 van 2 

Opdrachtgever Posthus 508Adres 
Postcode en plaats : 9200 AM DRACHTEN 

Opdrachtgegevens: Datum opdracht 31-10-2006 
: 100385GC Startdatum : 31-10-2006 

Opdrachtcode EA61100722 Datum rapportage 7-11-2006Rapportnummer : 

Opdracht omschr. : Spant 1, Tolbert 
Bemonsterd door : Opdrachtgever 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsteromschrijving Monstersoort Datum bemonstenng 

SA61004804 MM11: D3, D10: ondergrond Grand 30-10-2006 

Resultaten: 
Parameter . Eenheidl 
Horn. met Sample Mate MVB-VBH-GO1 + 

Voorbehand. NEN 5751 +

Q Droge stof DIV-OSGO1 % (rn/rn) 88,6

Q Gloeiverlies(Org.st) DIV-GAG-GO! % van ds 0,9

KORRELGROOTFEVERDEUNG 

Q Luturn ( < 2 pm) ! % van ds 1,6 

METALEN

Q Arseen ICP-BEP-O1 mg/kg ds <5,0

Q Cadmium mg/kg ds <0,4

Q Chroorn mg/kg ds <5,0!
Q Koper ep-oi mg/kg ds <5,0

Q Kwik -O1 mg/kg ds <0,2

Q Lood mg/kg ds <5,0

Q Nikkel mg/kg ds <5,0

Q Zink mg/kg ds <5,0

EOX

Q Extr.org.halogeniden Cu'1-EOx-O1 mg/kg ds 0,2

MINERALE OUE GC

Q Olie totaal C10-C40 Gc3-ouEGol mg/kg ds <50

Q Fractie ClO - C12 GC3OuEGOI mg/kg ds <20

Q Fractie C12 - C22 GC3OUE001 mg/kg ds <20

Q Fractie C22 - 00 mg/kg ds <20

Q Fractie 00 - C40 GO-CUE-GO! mg/kg ds <20

Q Florisil behandeling CuE-GO1 +

Naftaleeri IC-PAX-02

Q Fenanthreen -02 mg/kg ds <0,04

Q Anthraceen mg/kg ds <0,04

Q PAK(1O) mg/kg ds <0,04 

0202Q Fluorantheen mg/kg ds <0,0402Q Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,04 

Zie volgende pagina 

lpi 
RvA 1100 

HET MILIEULABOAATORIUM IS INGESCUREVEN IN HET ,A REGISTER VOOR TESTLABORATORIA 
ORDER NA 1100 vOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE 

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BTW nr. NL805851 665601 IBAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U 
Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA BV gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente. 



___________________

ACMAA B.V. tNALYTISCH CHEMISCH MILIEU ADVIESBUREAF ALMELO 

LaboratorlumlAdviesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo teletoon 074 - 2560600 tax 074 - 2508402 
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nI 

Onderzoeksrapport 

• 

Opdrachtgever: 

Opdrachtgever 

: 

Aanvrager : 

Adres : 

Postcode en plaats : 

Opdrachtgegevens: 

Opdrachtcode 
: 

Rapportnummer : 

Opdracht omschr. : 

Bemonsterd door : 

Van Der Wiel 
Dhr. G.S. Plantinga 
Posthus 508 
9200 AM DRACHTEN 

M100385GC 
EA61100722 
Spant 1, Tolbert 
Opdrachtgever 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

: 

: 

: 

Pagina: 2 van 2 

31-10-2006 
31-10-2006 
7-11-2006 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. 
1 SA61004804 

Monsteromschrijving 
MM11: D3, D10: ondergrond 

Monstersoort 
Grond 

Datum bemonstering 
30-10-2006 

Resultaten: 
Parameter Intern ref.nr. Eenheid 1 

PAK( 10) 

Q Chryseen 

Q Benzo(k)fiuorantheen 

Q Benzo(a)pyreen 

Q Benzo(g,h,i)peryleen 

Q Indeno(1,2,3-c,d)pyr 

Q Totaal PAK 

Q = door RvA geaccrediteerd 

Opmerkingen: 

HPLC-PAX-02 

I.C-PAX02 

HPt.C-PAX-02 

'wtc-PAx-o2 

.C-PAX-02 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

<0,04 

<0,04 

<0,04 

<0,04 

<0,04 

<0,40 

Opmerking monster SA61004804: 

MM11: 

D3, D10: ondergrond: 
D03 (50-100) 
D03 (100-150) 
D03 (150-200) 
D10 (90-130) 

I-$oofd lab. ing. J.T. Klein Elhorst 

Handtekening:Dit rapport mag niet anders dan In zn geheel worden gereproduceerd zonder de schnftelijke toestemming van het laboratorum. 
De resultaten hebben ultsluitend betrelclcing op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikldng werden gesteld. 
Nadere unformatie over do toegepaste inethodes en prestatiekenmerken Is beschlkbaar en kan op aanvraag worden verkregen. 

01 011 N 

RvA 1100 

HE MILIEULABORATORIUM IS INOESCHREVEN IN HET RvA REGISTER yOGA TESTL.ABOPATORIA
ONOER NP 1105 vOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHPEVEN IN DC ACCREDI1ATIE

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BTW or. NL805851 665B01 • BAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2u

Opdrachlen worden uligevoerd volgens de voorwaarden van ACMAA B'I gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente.



ACMAA FtS(;H CHEMISCH MILIEU REAU ALMELO 

LaboratorlunilAdvlesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402

' 
Opdrachtgever:rAanvrager 
Adres 
Postcode en plaats 

: 

: 

: 

: 

E-mail: info@acrnaa.nl 'Internet: www.acmaa.nl 

Onderzoeksrapport 

Van Der Wiel 
Dhr. G.S. Plantinga 
Postbus 508 
9200 AM DRACI-sTEN 

Pagina: 1 van 2 

Opdrachtgegevens:
Opdrachtcode : SGE Datum opdracht 

Startdatum 
: 31-10-2006 

31-10-2006 
Rapportnummer 
Opdracht omschr. 

: 

: 

EA61100723 
Spant 1, Tolbert 

Datum rapportage : 7-11-2006 

Bemonsterd door : Opdrachtgever 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsteromschnjving Monstersoort Datum bemonstenng 
1 SA61004806 MM12: El Im E5: bovengrond Grond 30-10-2006 

Resultaten: 
Parameter Intern ref.nr. Eenheid 1 

Horn. met Sample Mate MvB-vuwGol + 

Voorbehand. NEN 5751 MVU-VBWGO1 + 

Q Droge stof' DIV-os-Gal % (rn/rn) 85,4 

Q Gloeiverlies(Org.st) DIV-ORG-GOl % van ds 4,2 

KORRELGROOTTEVERDELING 

Q Luturn ( < 2 pm) DIV-WT-GOl % van ds 6,1 

METALEN 

Q Arseen ICP-BEP-Ol mg/kg ds <5,0 

Q Cadmium icp-aep-oi mg/kg ds <0,4 

Q Chroom mg/kg ds 12 

Q Koper ICP-BEP-O1 mg/kg ds <5,0 

Q Kwik IMS-Hg-Ol mg/kg ds <0,2 

Q Lood mg/kg ds 9,4 

Q Nikkel mg/kg ds 6,0 

Q Zink mg/kg ds 15 

EOX 

Q Extr.org.halogeniden CLM-EOX-Ol mg/kg ds 0,2 

Q 

Q 

MINERALE OUE GC 

Olie totaal C10-C40 

Fractie do - C12 

-ool 
-GOl 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

<50 

<20 

Q Fractie C12 - C22 GC3OUE-GO1 mg/kg ds <20 

Q 

Q 

Q 

Fractie C22 - 00 
Fractie C30 - C40 

Florisil behandeling 

Ga CUE-GOl 

-GO1 
-Gol 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

<20 

<20 
+ 

PAK(l0) 

Q Naftaleen HPLC-PAX-02 mg/kg ds <0,04 

Q Fenanthreen HPI.C-PAX-02 mg/kg ds <0,04 

Q Anthraceen mg/kg ds <0,04 

Q Fluorantheen HPLC-PAX-02 mg/kg ds <0,04 
I 

Q Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,04 

Zie volgende pagina 

liStEN 

AvA L 

NET MIIIEULABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET RvA REGISTER VOOR TESTLASORATORIA
ONDER NR LIOOVOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN OE ACCREOITATIE

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BTW nr. NL805851665601 BAN: NL24 RABO 0110961900 'Swift adres: RABO NL 2U
Opdrachten worden uttgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMA.A BV gedeponeerd bsj de Kamer van Koophandel veluwe en Twente.



_____

ACMt.t WV. CHEMISCH MILIEU AD\IESBUREAU ALMELO 

Laboratorlum/Adviesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402 
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nI 

Onderzoeksrapport 

' 
Opdrachtgever: 

Opdrachtgever 
Aanvrager 
Adres 
Postcode en plaats 

: 

: 

: 

: 

Van Der Wiel 
Dhr. G.S. Plantinga 
Postbus 508 
9200 AM DRACHTEN 

Pagina: 2 van 2 

Opdrachtgegevens:
Opdrachtcode : 

Rapportnummer : 

Opdracht omschr. : 

Bemonsterd door : 

100385GE 
EA61100723 
Spant 1, Tolbert 
Opdrachtgever 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

: 

: 

: 

31-10-2006 
31-10-2006 
7-11-2006 

Moristergegevens: 
Nr. Labnr. 
1 SA61004806 

Monsteromschnjving 
MM12: El t/m ES: bovengrond 

Monstersoort 
Grand 

Datum bemonstering 
30-10-2006 

Resultaten: 
P Parameter Intern ref.nr. Eenheid 1 

PAK(10) 

Q Chryseen 

Q Benzo(k)fluoranttieen 

Q Benzo(a)pyreen 

Q Benzo(g,h,i)peryleen 

Q Indeno(l,2,3-c,d)pyr 

Q Totaal PAK 

Q = door RvA geaccrediteerd 

HPLC-PAX-02 

HPtC-PAX-02 

HPLC-PAJ(-02 

HPLC-pAx-02 

HPI.C-PAX02 

IIPtC-PAX-02 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

<0,04 
<0,04 

<0,04 

<0,04 

<0,04 

0,40 

Opmerkingen: 

Opmerking monster SA61004806: 

MM12: 

El t/m E5: bovengrond: 
El (0-50) 
E2 (0-50) 
E3 (0-50) 
E4 (0-50) 
E5 (0-50) 

Hoofd lab. ing. ).T. Klein Elhorst — 

Handtekening: 
Dit rapport mag niet anders dan in zn geheel worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van het laboratonum. 
De resultaten hebben uit&uitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteki. 
Naclere Informatie over do toegepaste methodes en prestatiekenmerken is besthikbaar en kan op aanvraag worden verkregen. 

ILSIEN 

RvA 100 

HET MIIIEULABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN NET REGISTER VOOR TESTLABORATORIA
ORDER NP LIOQ VOOP GEBIEDEN ZOALS NADER ORSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BTW nr. NL805851665B01 BAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U
Opdrachten worden uilgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA By gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente



-

B.\. ANAIY1'ISCII CHEMISCU MILIEU ALMELO 

LaboratoriumlAdviesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402 
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nl 

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 

: Van Der Wiel 
Aanvrager : Dhr. G.S. Plantinga Pagina: 1 van 2 

•' 
OpdraChtgeverAdres : 

Postcode en plaats : 

Opdrachtgegevens: 
Opdrachtcode : 

Postbus 508 
9200 AM DRACHTEN 

00385GF 
Datum opdracht 
Startdatum 

: 

: 

3 1-10-2006 
31-10-2006 

Rapportnummer 
Opdracht omschr. 

: 

: 

EA61100724 
Spant 1, Tolbert 

Datum rapportage : 7-11-2006 

Bemonsterd door : Opdrachtgever 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsteromschnjving Monstersoort Datum bemonstering 
1 SA61004807 MM13: E7 t/m ElO: bovengrond Grond 30-10-2006 

Resultaten: 

Parameter Intern ref.nr. Eenheid 1 

Horn. met Sample Mate MvB-vBHGol + 

Voorbehand. NEN 5751 Mvs-vBH-Go1 + 

Q Droge stof DIV-OSGO1 % (rn/rn) 81,4 

Q Gloeiverlies(Org.st) DIv-OPG-GOI % van ds 6,2 

KORRELGROOTTEVERDEUNG 

Q Lutum ( < 2 pm) .GO1 % van ds 4,8 

METALEN 

Q Arseen icp-eep-oi mg/kg ds <5,0 

Q Cadmium ICP-B€P-Oi mg/kg ds <0,4 

Q Chroom mg/kg ds 9,7 

Q Koper mg/kg ds 5,9 

Q Kwik PIMS-IlgOl mg/kg ds <0,2 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Lood 

Nikkel 

Zink 

EOX 

Extr.org.halogeniden 

MINERALE OLIE GC 
Olie totaal C10-C40 

ICP-BEP-OI mg/kg ds 
ICP-B€P-01 mg/kg ds 

mg/kg ds 

wi-eox-oi mg/kg dsI mg/kg ds 

15 

<5,0 

19 

0,3 

<50 

Q 

Q 

Fractie dO - C12 

Fractie C12 - C22 

GC3-OIIE coi

.ooi mg/kg ds 

mg/kg ds 

<20 

<20 

Q Fractie C22 - 00 OLJE-GO1 mg/kg ds <20 

Q 

Q 

Fractie 00 - C40 

Florisil behandeling 

GC3-OuE-G01oo' mg/kg ds <20 
+ 

Q PAK(10)Naftaleen .02 mg/kg ds <0,04 

Q Fenanthreen RPLC-PAX-02 mg/kg ds <0,04 

Q Anthraceen KPLC-PAJ(02 mg/kg ds <0,04 

Q Fluorantheen HPLC-PAK-02 mg/kg ds <0,04 

Q Benzo(a)anthraceen HPI.C-PAX-02 mg/kg ds <0,04 

Zie volgende pagina 

RvA 00 
RET MIUEUIABORATORIIJM IS INGESCHREVEN IN HEJ R,A REGISTER VOOR TESTLABORATORIA 

ORDER NP VOOR GEBIEDEN LOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE 

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BTW nr. NL805851665B01 • BAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U
Opdrachten worden ultgevoerd volgenS de Algemene Voorwaarden van ACMAA By gedeponeerd bij de Kamer van Koophand& veluwe en Twente.



ACMAA B.V. %NALYTISCH CHEMISCH MILIEU ALMELO 

LaboratoriumfAdviesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402 
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nl 

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 

Van Der Wiel 

Opdrachtgever 
Aanvrager 
Adres 

: 

: 

Dhr. G.S. Plantinga 
Posthus 508 

Pagina: 2 van 2 

' Postcode en plaats 9200 AM DRACHTEN 

Opdrachtgegevens:
Opdrachtcode : 100385GF 

Datum opdracht 
Startdatum 

: 

: 

31-10-2006 
31-10-2006 

Rapportnummer 
Opdracht omschr. 

: EA61100724 
Spant 1, Tolbert 

Datum rapportage : 7-11-2006 

Bemonsterd door : Opdrachtgever 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsteromschrijving Monstersoort Datum bemonstering 
1 SA61004807 MM13: E7 t/m ElO: bovengrond Grond 30-10-2006 

Resultaten: 
Parameter Intern ref.nr. - Eenheid 1 -

PAK(10) 

Q Chryseen HPLC-PAXO2 mg/kg ds <0,04 

Q Benzo(k)fluorantheen HPt.C•PAX-02 mg/kg ds <0,04 

Q Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,04 

Q Benzo(g,h,i)peryleen HPI.C-PAX-02 mg/kg ds <0,04 

Q Indeno(1,2,3-c,d)pyr HPIC-PAX-02 mg/kg ds <0,04 

Q Totaal PAK HPtC-PAI(-02 mg/kgds 0,40 
Q = door RvA geaccrediteerd 

Opmerkingen: 

Opmerking monster SA61004807: 
E7 tim ElO: bovengrond: 

E07 (0-50) 
MM13:E08 (0-50) 

E09 (0-50) 
E10(10-60) 

Dit rapport rnag met anders dan in zn worden geregroduceerd zonder de toestemming van het laboratorium. 
De resultaten hebben uitsluitend betreldcing op de monsters, zoals die door u voor analyse ter bescflikldng warden gesteid. 
Nadere inlormatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen. 

AvAI 100 

NET MILIEWLABORATORIUM IS INGESCHRSVEN IN HET RNA REGISTEF4 VOOP TESTLABORAIOAIA 

ONDER NA 1100 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN GE ACCREDITATIE 

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BTW nr. NL805851665B01 IBAN. NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U
Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van .A BV gedoponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente.



ACMAA B.\. CHEMISCH MILIEU ADVIESBUREAU ALMELO 

LaboratorlumlAdvlesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402 
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nl 

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 

Opdrachtgever 
Aanvrager 
Adres 
Postcode en plaats 

: 

: 

: 

Van Der Wiel 
Dhr. G.S. Plantinga 
Posthus 508 
9200 AM DRACHTEN 

Pagina: 1 van 2 

U 
Opdrachtgegevens:
Qpdrachtcode : 

Rapportnummer : 

Opdracht ornschr. : 

Bemonsterd door : 

M100385GG 
EA61100725 
Spant 1, Tolbert 
Opdrachtgever 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

: 

: 

: 

31-10-2006 
31-10-2006 
7-11-2006 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. 
1 SA61004808 

Monsteromschnjving 
MM14: Eli t/m E15: bovengrond 

Monstersoort 
Grond 

Datum bemonstenng 
30-10-2006 

Resultaten: 
Parameter Intern ref.nr. Eenheid -  1 

Horn. met Sample Mate 

Voorbehand. NEN 5751 

Ilvs.veii-GoI 

MVB-VBH-G0I 

+ 
+ 

Q 

Q 

Droge stof 

Gloeiverlies(Org.st) 

IV-DSGO1 

Iv-ORG-G0i 

% (rn/rn) 

% van ds 

80,5 

7,3 

Q 

KORRELGROOTtEVERDEUNG 

Lutum ( < 2 pm) 1vW1-Go1 % van ds 4,9 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

METALEN 

Arseen 

Cadmium 

Chroom 

Koper 

Kwik 

Lood 

Nikkel 

Zink 

.oiOi 

.01 
icp-e€p-oi 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

<5,0 

<0,4 

11 

5,1 

<0,2 

11 

<5,0 

15 

Q 

EOX 

Extr.org.halogeniden Wl-EOx-O1 mg/kg ds 0,4 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

MINERALE OUE GC 

Olie totaal C10-C40 

Fractie ClO - C12 

Fractie C12 - C22 

Fractie C22 - 00 
Fractie 00 - C40 
Flonsil behandeling 

ouE-GOi 
GO-CUE-Gol 

GC3-OUE-G01 

GC3OUE-GOI 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

<50 

<20 

<20 

<20 

23 

+ 

PAK( 10) 

Q Naftaleen 

Q Fenanthreen 

Q Anthraceen 

Q Fluorantheen 

Q Benzo(a)anthraceen 

Zie volgende pagina 

HPLC-PAX-02 

HPIC-PAK-02 

MPLC-PAX-02 

HPtC-PAX-0202 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

<0,04 
<0,04 

<0,04 

<0,04 

<0,04 

N 
RvA 

HET MIUEULABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN MET AEGISIER VO0fl TESTLABORATORIA 
ONDEA NA LbS VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN OE ACCREDITATIE 

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BTW nr. NL805851665B01 BAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U

Opdrachten worden uilgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA By gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente.



_________________ ____________

A(MAt R.\. (:IIEMIsCH MILIEU ADVIESBI ALMELO 

LaboratoriumlAdvlesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402 
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nl 

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 

Opdrachtgever 
Aanvrager 
Adres 
Postcode en plaats 

: 

: 

: 

: 

Van Der Wiel 
Dhr. G.S. Plantinga 
Postbus 508 
9200 AM DRACHTEN 

Pagina: 2 van 2 

Opdrachtgegevens: 

Opdrachtcode 
: 

Rapportnummer : 

Opdratht omschr. : 

Bemonsterd door : 

MIOO3B5GG 
EA61100725 
Spant 1, Tolbert 
Opdrachtgever 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

: 

: 

: 

31-10-2006 
31-10-2006 
7-11-2006 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. 
1 SA61004808 

Monsteromschnjving 
MM14: Eli tim E15: bovengrond 

Monstersoort 
Grond 

Datum bemonstenng 
30-10-2006 

Resultaten: 
Parameter Intern ref.nr. Eenheid 1 

PAK(lO) 

Q Chryseen 

Q Benzo(k)fluorantheen 

Q Benzo(a)pyreen 

Q Benzo(g,h,i)peryleen 

Q Indeno(l,2,3-c,d)pyr 

Q Totaal PAK 

Q = door RvA geaccrediteerd 

02 
.C-PM(-0202 
HPLC-PAX02 

HPtC-PAX-02 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

<0,04 

<0,04 

<0,04 

<0,04 

<0,04 

<0,40 

Opmerkingen: 

. 
Opmerking monster SA61004808: 
MM14: Eli im E15: bovengrond: 

Eli 
(10-50) 

E12 (0-50) 
E13 (0-50) 
E14 (0-50) 
E15 (0-50) 

Hoofd tab. ing. J.T. Klein Elhorst — 

Handtekening: 
Dit rapport mag niet anders dan in Zn geheel worden gereproduceerd zonder dv schflftelijke toestemming van het laboratorium. 
Dv resultaten hebben uitsluitend betrekking op dv monsters, zoals die door u voor analyse ter beschlkking werden gesteld. 
Nadere inlormatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen. 

N
RvA [ 

HE! LIEULABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN eEl RVA REGISTER VOOR TESTLABORATORIA
ONDER NA LIOOVOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDIIATIE

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BTW nr. NL805851665B01 BAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U

Opdrachten worden uligevoerd volgens de Algemene Voouwaarden van ACMA.A BV gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe on Twente.



_____________

ALMAA B.\. CHEMISCH MILIEU ADVIESBUREAU ALMELO 

LaboratoriumlAdvlesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402 
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nl 

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 

: Van Der Wiel 
Aanvrager : Dhr. G.S. Plantinga Pagina: 1 van 2 

• 
OpdrachtgeverAdres : 

Postcode en plaats : 

OpdrachtgegevenS: 
: 

Postbus 508 
9200 AM DRACHTEN 

100385GH 
Datum opdracht 
Startdatum 

: 

: 

31-10-2006 
31-10-2006 

OpdrachtcodeRapportnummer 
Opdracht omschr. 

: 

: 

EA61100726 
Spant 1, Tolbert 

Datum rapportage : 7-11-2006 

Bemonsterd door : Opdrachtgever 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsterornschrijving Monstersoort Datum bemonstering 
1 SA61004809 MM15: E3, E7, Eli: ondergrond zand Grond 30-10-2006 

Resultaten: 
Parameter Intern ref.nr. Eenheid 1 

Horn. met Sample Mate MVB-VBHGO1 + 

Voorbehand. NEN 5751 'iva-vewco' + 

Q 

Q 

Droge stof 

Gloeiverlies(Org.st) 

o'v-os-oo'

Goi 
% (rn/rn) 

% van ds 

79,4 

7,9 

KORRELGROOTTEVERDEUNG 

Q Lutum ( < 2 pm) DIv-wT-GOI % van ds 6,4 

METALEN 

Q Arseen icp-eeoi mg/kg ds <5,0 

Q Cadmium ICP-BEP-O1 mg/kg ds <0,4 

Q Chroom mg/kg ds 10 

Q Koper mg/kg ds 5,4 

Q Kwik FIMS4leOl mg/kg ds <0,2 

Q Lood ICP-BEP-01 mg/kg ds 12 

Q Nikkel ICP-8EP-O1 mg/kg ds 5,2 

Q Zink mg/kg ds 16 

EOX 

Q Extr.org.halogeniden cu4-EOx-ol mg/kg ds 0,3 

MINERALE OUE GC 

Q Olie totaal C10-C40 GC3-OUE-GOI mg/kg ds <50 

Q Fractie dO - C12 -OLIE-GO1 mg/kg ds <20 

Q Fractie C12 - C22 GC3-OUE-GO1 mg/kg ds <20 

Q Fractie C22 - 00 GC3OUE-GO! mg/kg ds <20 

Q Fractie 00 - C40 GC3-OLIE-GO1 mg/kg ds <20 

Q Florisil behandeling + 

PAK(10) 

Q Naftaleen HPt.C-PAX02 mg/kg ds <0,04 

Q Fenanthreen mg/kg ds <0,04 

Q 

Q 

Anthraceen 

Fluorantheen 

HPtC4AXO2.02 mg/kg ds 

mg/kg ds 

<0,04 

<0,04 

Q Benzo(a)anthraceen NPLC-PAX-02 mg/kg ds <0,04 

Zie volgende pagina 

IESIEN 

100 
HET MILIEULABORATOAIUM IS INGESCHREVEN IN HET RvA REGISTER VOOR TESTLABORATOMIA

ONDER NA VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHAEVEN IN GE ACCAEDITATIE

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede •BTW nr. NL805851665B01 BAN: NL24 RABO 0110961900 -Swift adres: RABO NL 2U

Opdrachten worden uilgevoerd volgens do Algemene Voorwaarden van ACMAA BV gedeponeerd bij do Kamer van Koophandel Voluwe on Twente.



______________________

ACM.U B.V. ANALYTISCH CHEMISCH MILIEU AIJVIESBIHEAU ALMELO 

LaboratoriumlAdvlesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo telefoon 074- 2560600 fax 074 - 2508402 
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nl 

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 

Opdrachtgever 
Aanvrager 
Adres 
Postcode en plaats 

: 

: 

: 

: 

Van Der Wiel 
Dhr. G.S. Plantinga 
Postbus 508 
9200 AM DRACHTEN 

Pagina: 2 van 2 

Opdrachtgegevens:
Opdrachtcode : 

Rapportnummer : 

Opdracht omschr. : 

Bemonsterd door : 

M100385G11 
1100726 
Spant 1, Tolbert 
Opdrachtgever 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

: 

: 

: 

31-10-2006 
31-10-2006 
7-11-2006 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. 
1 SA61004809 

Monsteromschrijving 
MM15: E3, E7, Eli: ondergrond zand 

Monstersoort 
Grond 

Datum bemonstenng 
30-10-2006 

Resultaten: 
Parameter Intern ref.nr. Eenheid 1 

PAK(1O) 

Q Chryseen 

Q Benzo(k)fluorantheen 

Q Benzo(a)pyreen 

Q Benzo(g,h,i)peryleen 

Q Indeno(i,2,3-c,d)pyr 

Q Totaal PAK 

Q = door RvA geaccrediteerd 

HPLC-PAX-02 

HptC-Pax-0202 
HPLC-DAX.02 

HPLC-PAX-02 

HPLC-PAJ(-02 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

<0,04 

<0,04 
<0,04 

<0,04 

<0,04 

<0,40 

Opmerkingen: 

S 

Opmerking monster SA61004809: 

MM15: 

E3, E7, Eli: ondergrond zand: 
E03 (50-100) 
E07 (50-90) 
Eli (50-120) 

Hoofd lab. ing. J.T. Klein Elhorst 

Handtekening: — 

Dut 

rapport mag niet anders in zn geheel worden gereproduceerd zonder de schriftefljke toesternming van bet laboratorium. 
De resuitaten hebben uitsluitend betreideng op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikldng werden gesteid. 
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmericen is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen. 

lESION 

RvA 100 

NET MILIEULABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN NET REGISTER VOOR TESTL.ABORATORIA

ONDER Nfl I ISO VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCIIREVEN IN DE ACCREDITATIE

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede . BIW nr NL805851665B01 . BAN: NL24 RABO 0110961900 . Swift adres: RABO NL 2U 
Opdrachten worden uilgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA BV gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente. 

— 



MMAA 8.V. ANALYTISCH CHEMISCH MILIEU 

Laboratorlum/Adviesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402 
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nl 

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 
Opdrachtgever : Van Der Wiel 
Aanvrager : Dhr. G.S. Plantinga 
Adres : Posthus 508 
Postcode en plaats : 9200 AM DRACI-ITEN 

Opdrachtgegevens: 

Opdrachtcode 
: 1 

Rapportnummer : EA61100727 
Opdracht omschr. : Spant 1, Tolbert 
Bemonsterd door : Opdrachtgever 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

: 

: 

: 

Pagina: 1 van 2 

31-10-2006 
31-10-2006 
7-11-2006 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. 
1 SA61004810 

Monsteromschnjving 
MM16: E3, E7, Eli: ondergrond leem 

Monstersoort 
Grond 

Datum bemonstenng 
30-10-2006 

Resultaten: 
Eenheid 1 

Horn. met Sample Mate 

NEN 5751 MvB-vBWGO1 

+ 

+ 

Q 

Q 
Voorbehand.
Droge stof 

Gloeiverlies(Org.st) 

DIV-DS-G01 

DIv-ORG-G01 

% (m/m) 
% van ds 

86,1 

2,0 

Q 

KORRELGROOTFEVERDEUNG 

Lutum ( < 2 pm) DIV-tifF-GO! % van ds 19,8 

METALEN 

. 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Arseen 

Cadmium 

Koper 

Kwik 

Lood 

Nikkel 

Zink 

EOX 

Extr.org.halogeniden 

ICP-BEP-O1-oI 

FIMS-tig-Ol 

-eap-oi-oi 

aM-Eox-oi 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

<5,0 

<0,4 

25 

5,8 

<0,2 

5,9 

12 

22 

0,2 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

MINERALE OUE GC 
Olie totaal C10-C40 

Fractie dO - C12 

Fractie C12 - C22 

Fractie C22 - 00 
Fractie C30 - C40 

Florisil behandeling 

-G01 
GC3-OUE-GO1

-G0i 
-OUE-G0I 

GC3OUE-G01 

-GO1 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

<50 

<20 

<20 

<20 

<20 
+ 

PAK(10) 

Q Naftaleen 

Q Fenanthreen 

Q Anthraceen 

Q Fluorantheen 

Q Benzo(a)anthraceen 

Zie volgende pagina 

HFLC-PAX-02 

HPtC-PM(-02 

HPtC-PAX-02 

HPtC-PAX-02 

HPIC-PAX-02 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

<0,04 
<0,04 
<0,04 

<0,04 

<0,04 

RvA L 

HET MILIEULABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET RVA VOOR TESTLABORATORIA
ORDER NA LIOO VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede .61W nr. NL805851665B01 • BAN: NL24RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U 
worden uitgevoerd volgenS de Algemene Voorwaarden van ACMAA By gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente. 



__________

ACMA% CHEMISCH MILIEU AL)\ I l{EAU ALMELO 

Laboratorium/Adviesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402 
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nI 

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 

Opdrachtgever
Aanvrager 
Adres 
Postcode en plaats 

: 

: 

: 

: 

Van Der Wiel 
Dhr. G.S. Plantinga 
Postbus 508 
9200 AM DRACHTEN 

Pagina: 2 van 2 

Opdrachtgegevens: 
Opdrachtcode 

: 

Rapportnummer : 

Opdracht omschr. : 

Bemonsterd door : 

100385G1 
EA61 100727 
Spant 1, Tolbert 
Opdrachtgever 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

: 

: 

: 

31-10-2006 
31-10-2006 
7-11-2006 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. 
1 SA61004810 

Monsteromschnjving 
MM16: E3, E7, Eli: ondergrond teem 

Monstersoort 
Grand 

Datum bemonstenng 
30-10-2006 

Resultaten: 
- Intern rel.nr. Eenheid 1 

ParameterPAK(10) 

Q chryseen 

Benzo(k)fluorantheen 

Q Benzo(a)pyreen 

Q Benzo(g,h,i)peryleen 

Indeno(1,2,3-c,d)pyr 

Q Totaal PAK 

Q = door RvA geaccrediteerd 

HPIC-PAX-02 

-PAX02 

.C-PaX02 

HPLC-PAX-02 

HPLC-PAX-02 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

<0,04 

<0,04 

<0,04 

<0,04 

<0,04 

<0,40 

Opmerkingen: 

S 

Opmerking monster SA61004810: 

MM16: 

E3, E7, Eli: ondergrond teem: 
E03 (100-200) 
E07 (90-200) 
Ell (120-200) 

Hoofd lab. ing. ).T. Klein Elhorst 

Handtekening: 

Dit 

rapport mag niet a zn getwel worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van het laboratonum. 
De resultaten hebben betrelddng op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld. 
Nadere informatle over do toegepaste methodes en prestatielcenmecken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen. 

IESIEN 

RvA I 

lET MILIEULABORATORIIJU IS INGESCUREVEN IN HET ,A REGISTER VOOR TESTLABOPATOPIA 
ONDER NP 1100 VOOP GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCUPEVEN IN DE ACCREOITATIE 

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BTW nr. NL805851665B01 BAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U 
Opdrachlen worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMA.A BV gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente. 



_________ _________________

A(:MAA CHEMISCII MILIEU ALMEL()

LaboratorWmlAdviesbureau
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30

7556 BM Hengelo . telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nl

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever:
Opdrachtgever Van Der Wiel

:
: 

: 
Pagina: 1 van 1 

Adres : Postbus 508 
Postcode en plaats : 9200 AM DRACHTEN 

Aanvrager Dhr. G.S. Plantinga 

Opdrachtgegevens: Datum opdracht : 31-10-2006 
Opdrachtcode : 0385GD Startdatum : 31-10-2006 
Rapportnurnmer : EA61100504 Datum rapportage : 6-11-2006 
Opdracht omschr. : Spant 1, Tolbert 
Bemonsterd door : Opdrachtgever 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsteromschrijving Monstersoort Datum bemonstenng 
1 SA61004805 M3: E6: 1,2-1,7 rn-mv Grond 30-10-2006 

Parameter Intern ref.nr. Eenheid 1 

Q Droge stof % (rn/rn) 85,4

Q Gloeiverlies(Org.st) oIv-ORG-GoI % van ds 2,6

AROMATEN

Benzeen oc-tis-ci mg/kg ds <0,05Q

Tolueen sc-tis-oi mg/kg ds <0,05Q

Ethylbenzeen GC-M5-Oi mg/kg ds <0,05Q

Q P-m-xyleen GC-MS-O1 mg/kg ds <0,05

Q O-xyleen oc-iis-oi mg/kg ds <0,05

Totaal aromaten GC-MS-Oi mg/kg ds <0,25(')

Q Totaal xylenen GC-MS-Oi mg/kg ds <0,10

Naftaleen Gc-tls-Oi mg/kg ds <0,05

Q 

Q 

MINERALE OUE GC

Q Olie totaal C10-C40 eGoi mg/kg ds <50

Q Fractie ClO - C12 -GO1 mg/kg ds <20

Q Fractie C12 - C22 mg/kg ds <20

Q Fractie C22 - 00 -OLIE-GO1 mg/kg ds <20

Q Fractie 00 - C40 EGOS mg/kg ds <20

Q Florisil behandeling GC3-OUE-GO1 +

Q= door RvA geaccrediteerd

Opmerkingen:

1 = Methode vluchtige aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen: GC-MS

Hoofd lab. ing. iT. Klein Elhorst 

het laboratonum.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals due door u vooc analyse ter besthikking werden gesteld.
Dit mag niet anders dan In zn geheel worden gereproduceerd zonder de schrlfteiijke toestemming van

Handtekening:
Nadere unrormatie over de toegepaste methodes en prestatlekenmerken is besctrlkbaar en kan op aanvraag worden verkregen. 

IESIE!I 

RvA 

HET MILIEULABORATORIUM IS INGESCHREvEN IN HEY RvA REGISTER VOOR TESTLABORATORIA 
ONDER NR Lim VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREOITATIE 

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede •61W nr. NL805851665B01 BAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U 

Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene voorwaarden van ACMAA BV gedeponeerd bii de <amer van Koophandel Veluwe en Twente 
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t:MA.% H.%. CHEMIs(:II MIIiEt

Laboratorium/Adviesbureau
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nI

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever:
Opdrachtgever Van Der Wiel: 

Aanvrager : Dhr. G.S. Plantinga Pagina: 1 van 1 
Adres : Posthus 508 
Postcode en plaats : 9200 AM DRACHTEN 

Opdrathtgegevens: Datum opdracht : 6-11-2006 
Opdrachtcode M100385W1: Startdatum : 6-11-2006 
Rapportnummer EA61101369 Datum rapportage : 10-11-2006: 

Opdracht omschr. : Spant 1, Tolbert 
Bemonsterd door : Opdrachtgever 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsteromschrijving Monstersoort Datum bemonstering 

SA61100806 PbA4 Water 6-11-2006 

Resultaten: dAROMATEN 

Q Benzeen GCvr01 pg/I <0,20
Tolueen GC-PT-O1 pg/I <0,20

Q Ethylbenzeen oc-Pioi pg/I <0,20
Q
Q oc-proi pg/I <0,20

Q leen pg/I <0,20

Q Totaal aromaten cc-vr-oi pg/I <1,0(')

Q Totaal xylenen GC-PT-O1 pg/I 0,26

Q Naftaleen GC-P101 pg/I <0,20

MINERALE OUE GC

Q Olie totaal C10-C40 pg/I <50

Q Fractie ClO - C12 GC3-OUE-GO1 pg/I <50

Q Fractie C12 - C22 pg/I <50

Q Fractie C22 - 00 GC3-OUEGO1 pg/I <50

Q Fractie C30 - C40 GC3-OuEGO1 pg/I <50
GC3-OUE-GO1QFlonsiI behandeling + 

Q = door RvA geaccrediteerd 

Opmerkingen: 

1 = Methode vluchtige aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen: GC-MS 

Hoofd lab. ing. J.T. Klein Elhorst 

Handtekening: 

rapport mag niet anders dan in zn geheel worden gereproduceerd zonder de schnftehjke toestemming van het laboratorium. 

DitDe resuRaten hethen uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld. 
Nadere Informatie over do toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen. 

I 

I-lET MILIEULABORATORIUM IS INGESCUREVEN IN HET R,A REGISTER VOOR TESTLABORATORIA 
ONOER Nfl VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN GE ACCAEDITATIE 

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BTW nr. NL805851665B01 . BAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U 
Opdrachten worden ultgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA By gedeponeerd bIJ de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente. 



AEMAt B.\. CHEMISCH MILIEU ADVIESBUREAU ALMELO 

lum/Advlesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30

7556 BM 1-lengelo teletoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nI

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 

Opdrachtgever 
Aanvrager 
Adres 

: 

: 

: 

Van Der Wiel 
Dhr. G.S. Plantinga 
Posthus 508 

Pagina: 1 van 2 

I 
Postcode en plaats : 9200 AM DRACHTEN 

Opdrachtgegevens: 

Opdrachtcode 
: 100385W2 

Rapportnummer : 0
Opdracht omschr. : Spant 1, Tolbert 
Bemonsterd door : Opdrachtgever 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

: 

: 

6-11-2006 
6-11-2006 
10-11-2006 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. 
1 SA61100807 

Monsteromschnjving 
Pb B5 

Monstersoort 
Water 

Datum bemonstering 
6-11-2006 

Resultaten: 
Parameter Intern ref.nr. Eenheid 1 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

METALEN 

Arseen 

Cadmium 

Chroom 

Koper 

Kwik 

Lood 

Nikkel 

Zink 

AROMATEN 

Benzeen 

Tolueen 

Ethylbenzeen 

P-m-xyleen 

O-xyleen 

Totaal aromaten 

Totaal xylenen 

Naftaleen 

MINERALE OUE GC 

Olie totaal C1O-C40 

Fractie ClO - C12 

Fractie C12 - C22 

Fractie C22 - C30 

Fractie 00 - C40 
Florisil behandeling 

pg/I 

pg/I 

pg/I 

pg/I 

g 01 pg/I 

pg/I 

IcP-BEP-oi pg/I 

'cP-aaP-o' pg/I 

pg/I 

pT-Cl pg/I

-Cl pg/Il pg/I 

pg/I 

cc-vr-o' pg/I 

pg/I 

pr-oi pg/I

I pg/I1 pg/I
IE-G01 pg/I 

GC3-OLIE-GO1 pg/I 

E-G0' pg/I 

GC3-OUE-G01 

6 

<0,3 

<1,0 

<5,0 

<0,05 

<5 

<10 

<0,20 

<0,20 

<0,20 

<0,20 

<0,20 

<1,0(') 
0,25 

<0,20 

<50 

<50 

<50 

<50 

<50 
+ 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

VOCI NEN-5740 

1,2,-Dichloorethaan 

cis-1,2 dichl.etheen 

1,2,-Dichloorpropaan 

Trichloormethaan 

1,1,1-Trichlooretha. 

GC-MS-ol 

GC-MS-0l 

cc-Ms-oi 

DC-MS-Cl 

DC-MS-Cl 

pg/I 

pg/I 

pg/I 

pg/I 

pg/I 

<0,10 

<0,50 

<0,50 

<0,10 

<0,10 

Zie volgende pagina 

IF Sit N 

AvA F FF0 

lET MILIEULAAORATORIUN IS INGESCUREVEN IN NET RvA NEGISTER VOOR TESTLABORATOPIA 
ONDER NP 1100 V000 GEBIEDEN ZOAIS NADER OMSCUREVEN IN DE ACCNEOITATIE 

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede - BTW nr. NL805851665B01 BAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U
Opdrachten wocden uitgevoerd volgens do Algemene Voorwaarden van ACMAA By godeponeerd bij do Kamer van Koophandel Veluwe en Twente.
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ACMAA ANALYTISCH CHEMISCH MILIEU ALMEL() 

lumlAdviesbureau 
Industrieterrein: Westermaat 'Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 'fax 074 - 2508402 
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nI 

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 

Opdrachtgever
Aanvrager 
Adres 
Postcode en plaats 

: 

: 

: 

: 

Van Der Wiel 
Dhr. G.S. Plantinga 
Postbus 508 
9200 AM DRACHTEN 

Pagina: 2 van 2 

Opdrachtgegevens: 
Opdrachtcode 

: 

Rapportnummer : 

Opdracht omschr. : 

Bemonsterd door : 

M100385W2 
EA61101370 
Spant 1, Tolbert 
Opdrachtgever 

Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

: 

: 

: 

6-11-2006 
6-11-2006 
10-11-2006 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. 
1 5A61100807 

Monsteromschrijving 
PbB5 

Monstersoort 
Water 

Datum bemonstenng 
6-11-2006 

Resultaten: 
Parameter Intern ref.nr. Eenheid 1 

voci NEN-5740 

Q 1,1,2-Tnchlooretha. 

Q Tnchlooretheen 

Q Tetrachloormethaan 

Q Tetrachlooretheen 

Q Monochloorbenzeen 

Q 1,3-Dichloorbenzeen 

Q 1,4-Dichloorbenzeen 

Q 1,2-Dichloorbenzeen 

Q Som Dichloorbenzenen 

Q = door RvA geaccrediteerd 

GC4IS-O1 

GC-MS-O1 

GC-MS-O1 

GC-MS-O1 

Gc-Ms-o' 

Gc-Ms-O1 

Gc-MsolI 
pg/I 

pg/I 

pg/I 

pg/I 

pg/I 

pg/I 

pg/I 

pg/I 

pg/I 

<0,10 

<0,10 

<0,10 

<0,10 
<0,50 

<0,50 

<0,50 

<0,50) 
Opmerkingen: 

1 = Methode vluchtige aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen: GC-MS 

i • 
Hoold lab. ing. iT. Klein Elhorst 

Handtekening: 

Dit rapport mag niet andess dan In zn gdoeel warden gereproduceerd zonder de schnftelijke toestemming van het laboratorlum. 
De resultaten hebben ultaluitend betrekiung op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld. 
Nadere informatie over do toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag warden verkregen. 

SJEN 

RvA 1100 

HET MILIEUIABORATORIUM iS INGESCHHEVEN IN HET RvA REGISTER VOOR IFSTLABORATORIA

ONOER NA LbS VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCIIAEVEN IN DE ACCREOITATIE

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 . Handelsregister 060.58.291 Enschede 'BTW nr. NL805851665B01 IBAN: NL24 RABO 0110961900 . Swift adres: RABO NL 2U

Opdrachten warden uulgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA BV gedeponeerd b'j de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente.
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M:MAA B.%'. CHEMISCH MILIEU ADVIESBUREAU ALMIL0 

LaboratoriumfAdviesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402
E-mail: info@acmaa.nl 'Internet: www.acmaa.nI

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 
Opdrachtgever Van Der Wiel 
Aanvrager : Dhr. G.S. Plantinga Pagina: 1 van 2 
Adres : Postbus 508 
Postcode en plaats : 9200 AM DRACHTEN 

Opdrachtgegevens: Datum opdracht : 6-11-2006 
Opdrachtcode : 100385W3 Startdatum : 6-11-2006 
Rapportnummer EA61101371 Datum rapportage : 10-11-2006: 

:Opdratht omschr. Spant 1, Tolbert 
Bemonsterd door Opdrachtgever: 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsteromschnjving Monstersoort Datum bemonstenng 

SA61100808 PbC7 Water 6-11-2006 

Resultaten: 
Parameter Intern ref.nr. Eenheid 1 

METALEN

Arseen ICP-BEP-O1 pg/I <5Q

Cadmium ICP-BEP-OI pg/I <0,3Q

Q Chroom ICP-BEP-O1 pg/I <1,0

Q Koper pg/I 8,0

Q Kwik FIMS-Hg-Ol pg/I <0,05
Lood -o1 pg/I <5

Q Nikkel pg/I 28

Q Zink ICP-BEP-O1 pg/I 40

Q 

AROMATEN

Benzeen Gc-vr-oi pg/I <0,20Q

Q Tolueen pg/I 0,41

Q Ethylbenzeen Gc-vr-oi pg/I <0,20

Q P-m-xyleen GC-PT-O1 pg/I 0,34

Q O-xyleen GC-PT-Oi pg/I 0,20

Q Totaal aromaten GC-PT-O1 pg/I 1,1(')

Q Totaal xylenen pg/I 0,54

Q Naftaleen Gc-vr-oi pg/I <0,20

MINERALE OUE GC

Q Olie totaal C10-C40 pg/I <50

Q Fractie dO - C12 GC3OUE-GO1 pg/I <50

Q Fractie C12 - C22 pg/I <50

Q Fractie C22 - 00 Ga-OUE-GO1 pg/I <50

Q Fractie 00 - C40 pg/I <50

Q Florisil behandeling +

VOCI NEN-5740

Q 1,2,-Dichloorethaan GC-MS-Ol pg/I <0,10

Q cis-1,2 dichl.etheen GC-MSO1 pg/I <0,50

Q 1,2,-Dichloorpropaan GC-MS-O1 pg/I <0,50

Q Trichloormethaan GC-MS-OI pg/I <0,10

Q 1,1,1-Trichlooretha. GC-MS-OI pg/I <0,10

Zie volgende pagina 

LESUN

OvA

HET MILIELJLABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN RET A,A REGISTER VOOR TESTLABORATORIA 
ONDER NA 1.100 VOOR GEBIEDEN .S NADER OMSCHREVEN IN DE ACCAEDITATIE 

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 'Handelsregister 060.58.291 Enschede 'BTW nr. NL805851665B01 BAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U 
Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA BV gedeponeerd buj de Kame, van Koophandel Veluwe en Twente. 



ACMAA B.V. CHEMIS('H MtLIFIJ ADVIESBI ALMELO 

Laboratorlum/Adviesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402 
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nl 

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 

: Van Der Wiel 
Aanvrager : Dhr. G.S. Plantinga Pagina: 2 van 2 

• 
OpdrachtgeverAdres : 

Postcode en plaats : 

Opdrachtgegevens: 
: 

Postbus 508 
9200 AM DRACI-ITEN 

M100385W3 
Datum opdracht 
Startdatum 

: 

: 

6-11-2006 
6-11-2006 

OpdrachtcodeRapportnummer 
Opdracht omschr. 

: 

: 

EA61101371 
Spant 1, Tolbert 

Datum rapportage : 10-11-2006 

Bemonsterd door : Opdrachtgever 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsteromschrijving Monstersoort Datum bemonstenng 
1 SA61 100808 Pb C7 Water 6-11-2006 

Resultaten: 
Parameter Intern ret.nr. Eenheid 1 

VOCI NEN-5740 

Q 1,1,2-Trichlooretha. -M501 pg/I <0,10 

Q Trichlooretheen GC-MS-0I pg/I <0,10 

Q Tetrachloormethaan cc-Ms-oi pg/I <0,10 

Q Tetrachlooretheen GCMS-O1 pg/I <0,10 

Q Monochloorbenzeen GC-tlS-O1 pg/I <0,50 

Q 1,3-Dichloorbenzeen Gc-Ms-ol pg/I <0,50 

Q 1,4-Dichloorbenzeen GC-Ms-ol pg/I <0,50 

Q 1,2-Dichloorbenzeen GC-MS-O1 pg/I <0,50 

Q Som Dichloorbenzenen Gc-Ms-o' pg/I <1,5(') 

Q = door RvA geaccrediteerd 

Opmerkingen: 

1 = Methode vluchtige aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen: GC-MS 

Hoofd lab. ing. iT. Klein Elhorst 

Handtekening: . Dit rapport mag niet anders dan in on getieel worden gereproduceerd zonder de schrlftelljke toestemming van het laboratorium. 
De resultaten hebben uitsluitend betrekldng op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld. 
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen. 

I [ N 
RvA 100 

HET MIIIEULABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET R,A REGISIER VOOP TESTLABORATORIA 
ONDER NP 1100 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN OF ACCREOITATIE 

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede - BIW nr. NL805851665B01 BAN: NL24 RABO 0110961900 Swift adres: RABO NL 2U
Opdrachten worden uligevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA By gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente.



R.%. CHEMISCH MILIEU ADVIESBUREAU ALMELO 

LaboratoriumlAdviesbureau 
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nI

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 

: Van Der WieI 
Aanvrager : Dhr. G.S. Plantinga Pagina: 1 van 2 
Adres : Postbus 508Opdrachtgever
Postcocle en plaats : 9200 AM DRACHTEN 

— Opdrachtgegevens: Datum opdracht : 6-11-2006 
: 100385W4 Startdatum : 6-11-2006 

Opdrachtcode Datum rapportage : 10-11-2006Rapportnummer : EA61101372
Opdracht omschr. : Spant 1, Tolbert
Bemonsterd door : Opdrachtgever

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsteromschrijving Monstersoort Datum bemonstering 
1 SA61100809 PbD3 Water 6-11-2006 

Resultaten: 
Parameter Intern ref.nr. Eenheid 1 — —

METALEN

Arseen ICP-BEP-O1 pg/I <5Q

Q Cadmium Icp-Bep-oi pg/I <0,3

Q Chroom icp-eep-oi pg/I 5,5

Q Koper pg/I <5,0l
Q Kwik FIMS-Hg-O1 pg/I <0,05

Q Lood ICP-B€POI pg/I <5

Q Nikkel pg/I <5

Q Zink ICP-BEP-O1 pg/I <10

AROMATEN

Q Benzeen GC•vr-o1 pg/I <0,20

Q Tolueen GC-PT-Oi pg/I <0,20

Q Ethylbenzeen Gc-PT-o1 pg/I <0,20

Q P-m-xyleen pg/I <0,20l
Q O-xyleen GC-PT-O1 pg/I <0,20

Q Totaal aromaten GC-vr-O1 pg/I <1,0(1)

Q Totaal xylenen Gc-pr-oi pg/I 0,29

Q Naftaleen GC-Pr01 pg/I <0,20

MINERALE OUE GC

Q Olie totaal C10-C40 GC3-Ou&Go1 pg/I <50

Q Fractie ClO - C12 pg/I <50

Q Fractie C12 - C22 pg/I <50

Q Fractie C22 - 00 Gc3-OUE-GOI pg/I <50

Q Fractie 00 - C40 GC3OUE-GO1 pg/I <50

Q Florisil behandeling GC3-OUE-GOI +

VOCI NEN-5740

Q 1,2,-Dichloorethaan GC-MS-OI pg/I <0,10

Q cis-1,2 dichl.etheen pg/I <0,50

Q 1,2,-Dichloorpropaan GC-MS-OI pg/I <0,50

Q Trichloormethaan GC-MS-O1 pg/I <0,10

Q 1,1,1-Trichlooretha. GC-MS•OI pg/I <0,10

Zie volgende pagina 

lE STE N 

OvA 100 
HET MILIEULABORATORIUM IS INGE$CHREVEN IN HET REGISTER SOON TESTLARORATORIA 

ONDER NA LIOG VOOR GEBIEDEN ZOAL S NADER OMSCHREVEN IN GE ACCREOITATIE 

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BTW nr. NL805851665B01 • BAN: NL24 RABO 0110961900 Swill adres: RABO NL 2U
Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA By gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente.
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ACMAA CHEMISCI! MILIEU

LaboratorlumlAdviesbureau
Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30

7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402
E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nI

Onderzoeksra pport 
Opdrachtgever: 
Opdrachtgever Van Der Wiel 
Aanvrager : Dhr. G.S. Plantinga Pagina: 2 van 2 
Adres Postbus 508 
Postcode en plaats : 9200 AM DRACHTEN 

Opdrachtgegevens: Datum opdracht : 6-11-2006 
Opdrachtcode : 100385W4 Startdatum : 6-11-2006 
Rapportnummer EA61101372 Datum rapportage : 10-11-2006: 

Opdracht omschr. : Spant 1, Tolbert 
Bemonsterd door : Opdrachtgever 

Monstergegevens: 
Nr. Labnr. Monsteromschnjving Monstersoort Datum bemonstenng 

SA61100809 Pb D3 Water 6-11-2006 

Resultaten: 
Parameter Intern relnr. Eenheid 1 

VOCI NEN-5740

Q 1,1,2-Trichlooretha. GC-MSO1 pg/I <0,10

Q Trichlooretheen GC+IS-OI pg/I <0,10

Q Tetrachloormethaan Gc-Ms-ol pg/I <0,10

Q Tetrachlooretheen GCMS-O1 pg/I <0,10

Q Monochloorbenzeen .MS-O1 pg/I <0,50

Q 1,3-Dichloorbenzeen Gc-MS-O1 pg/I <0,50

Q 1,4-Dichloorbenzeen GC-MS01 pg/I <0,50

Q 1,2-Dichloorbenzeen GC-MS-Oi pg/I <0,50

Som Dichloorbenzenen GC-Ms-oI pg/I )
Q = door RvA geaccrediteerd 

Opmerkingen: 

1 = Methode vluchtige aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen: GC-MS 

Hoofd lab. ing. J.T. Klein Elhorst 

Handtekening: 

Dit rapport rnag met anders dan In zn getseel warden gereproduceerd zonder de sthflftehjke toestemming van het
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, die door u voor analyse Sr beschikldng werden gesteld.
Nadere informatie over do toegepaste methodes en prestatiekenmerken Is beschikbaar en kan op aanvraag warden verkregen.

liSlE N 

OvA I lii 
HET MILIEULABORATORIUM IS INGESCHPEVEN IN NET R,A REGISTER VOOR TESTLABORATORIA

ONDER NB 1100 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 Handelsregister 060.58.291 Enschede BIW nr. NL805851665B01 BAN: NL24 RABO 0110961900 . Swift adres: RABO NL 2L1 
Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA BV gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente. 
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ACMAA B.V. ANALYTISCH CHEMISCH MILIEU ADVIESBUREAEI \l.MELO 

Industrieterrein: Westermaat Hazenweg 30
7556 BM Hengelo telefoon 074 - 2560600 fax 074 - 2508402Laboratorium/Advlesbureau

E-mail: info@acmaa.nl Internet: www.acmaa.nI 

Opdrachtgever: 
: Van Der Wiel 

Aanvrager : Dhr. G.S. Plantinga Pagina: 1 van 2 
Adres : Postbus 508Opdrachtgever
Postcode en plaats : 9200 AM DRACHTEN 

— Opdrachtgegevens: Datum opdracht : 6-11-2006 
: M100385W5 Startdatum : 6-11-2006 

Opdrachtcode Datum rapportage : 10-11-2006Rapportnummer : EA61101373
Opdracht omschr. : Spant 1, Tolbert
Bemonsterd door : Opdrachtgever

Monstergegevens:

I. 
Nr. Labnr. Monsteromschnjving Monstersoort Datum bemonstenng 
1 SA61100810 Pb Eli Water 6-11-2006 

Resultaten: 
Intern ref.nr. Eenheid 1 

METALENParameter
Q Arseen pg/I

Cadmium pg/I <0,3

Q Chroom pg/I.oi 
Q
Q Koper pg/I <5,0

Q Kwik FIMS44g-O1 pg/I <0,05

Q Lood pg/I <5

Q NikkeI pg/I 53

Q Zink pg/I 15

Benzeen .O1 pg/I <0,20Q AROMATEN
Q Tolueen GC-Pr-O1 pg/I 0,24

Q Ethylbenzeen pg/I <0,20

Q P-m-xyleen GC-Pr-ol pg/I 0,29

Q O-xyleen pg/I <0,20

Q Totaal aromaten GC-PT-ol pg/I <1,0(1)

Q Totaal xylenen GC-PT-OI pg/I 0,46

Q Naftaleen pg/I <0,20

MINERALE OUE GC

Q OIie totaal C10-C40 GC3-OUE-GO1 pg/I <50

Q Fractie ClO - C12 GC3-OUE-GOI pg/I <50

Q Fractie C12 - C22 GC3OUEGOI pg/I <50

Q Fractie C22 - 00 GC3OUEGO1 pg/I <50

Q Fractie 00 - C40 E-Gol pg/I <50

Q Flonsil behandeling GC3OUE-GO1 +

VOa NEN-5740

Q 1,2,-Dichloorethaan GC-MS-OI pg/I <0,10

Q cis-l,2 dichl.etheen GC-MS-O1 pg/I <0,50

Q 1,2,-Dichloorpropaan GC-MSOI pg/I <0,50

Q Trichloormethaan .O1 pg/I <0,10

Q l,l,l-Trichlooretha. GC-MS-O1 pg/I <0,10
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I Inleiding

In opdracht van Stichting De Zijien heeft MUG Ingenieursbureau een verkennend bodem- en
asfaltonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de locatie Sintmaheerdt te Tolbert (zie bijlage 1 voor de
situering en bijlage 2 voor een overzicht van de onderzoekslocatie).

Aanleiding tot het verkennend bodem- en asfaltonderzoek is de voorgenomen herinrichting van de
woonlocatie Sintmaheerdt en de geplande eigendomsoverdracht van delen van de locatie. Doel van het
verkennend bodem- en asfaltonderzoek is het vaststellen van de milieuhygienische kwaliteit van de bodem,
het asfalt en eventuele fundatie op de onderzoekslocatie. Tevens is indicatief een uitspraak gedaan over
de toepassingsmogelijkheden van de eventueel vrijkomende grond.

MUG Ingenieursbureau verklaart hierbij geen juridische relatie te hebben met (de bedrijfsorganisatie van)
de eigenaar van de onderzoekslocatie en/of opdrachtgever van het bodemonderzoek.
MUG Ingenieursbureau heeft het bodemonderzoek als onathankelijke organisatie uitgevoerd.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform en onder certificaat van de thans geldende BRL SIKB 2000 en
bijbehorende VKB-protocollen 2001 en 2002. MUG Ingenieursbureau is gecertificeerd voor het
procescertificaat 'Veidwerk bij milieuhygienisch bodemonderzoek' en staat geregistreerd als
Kwalibo-erkend bedrijf.

In de onderhavige rapportage wordt versiag gedaan van de verrichte werkzaamheden, de resultaten en de
aan de resultaten te verbinden conclusies.
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2 Vooronderzoek

2.1 Algemeen

Om een juiste hypothese en bijbehorende onderzoeksstrategie vast te kunnen stellen, dient er een
vooronderzoek te worden uitgevoerd. Ten behoeve van het vooronderzoek is de informatie verzameld op
'verminderd basisniveau', conform NVN 5725 en is afkomstig uit de volgende bronnen:
- de bodeminformatiewebsite van provincie Groningen;
- het milieuarchief van gemeente Leek;
- informatie beschikbaar gesteld door de opdrachtgever.

2.2 Locatiegegevens

De huidige woonlocatie is in 1983 geopend. De locatie omvat diverse woningen voor cliênten en centraal
gelegen voorzieningen. De onderzoekslocatie is gelegen tussen de Spant en de Bolster te Tolbert. De
X- en Y-coOrdinaten zijn: X = 2 19.850 en Y = 575.442 (zie bijiage I voor de situering van de
onderzoekslocatie).

De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 12 ha en staat kadastraal bekend als
gemeente Leek, sectie H, nummer 4016. In bijlage 2 is een overzicht van de onderzoekslocatie
weergegeven.

2.3 Historische informatie

Uit het hinderwetdossier van gemeente Leek blijkt dat er op de onderzoekslocatie een HBO-tank aanwezig
is. Daarnaast hebben er enkele bodembedreigende activiteiten plaatsgevonden op de onderzoekslocatie.
Ter plaatse van 'Het Keerpunt' zijn onder andere tuinmeubelen geschilderd. Tevens bevindt zich op de
locatie een olie-/vetafscheider.

2.4 Voorgaand bodemonderzoek

Uit de gegevens van het bodemarchief van gemeente Leek blijkt dat op de onderzoekslocatie in de periode
1998 tot en met 2003 de volgende bodemonderzoeken zijn uitgevoerd:
- Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van de ondergrondse HBO-tank aan 't Spant 1 te

Tolbert (Milfac, rapportnummer B4909V0, 10 februari 1998). Uit de resultaten blijkt dater geen
verhoogde gehalten in de grond en concentraties in het grondwater zijn aangetroffen;

- Verkennend bodemonderzoek uitbreiding locatie Sintmaheerdt aan 't Spant 1 te Tolbert
(Wiertsema & Partners, rapportnumer VN-2021 0, 18 mei I 999).Uit de resultaten blijkt dat in de
bovengrond een Iicht verhoogd gehalte aan PAK is gemeten. In de ondergrond zijn geen
verhoogde gehalten boven de streefwaarden gemeten. In het grondwater is een sterk verhoogde
concentratie aan nikkel gemeten (vermoedelijk een natuurlijke oorzaak) en Iicht verhoogde
concentraties aan chroom, cadmium en arseen;

- Monitoring grondwater nabij HBO-tank 't Spant 1 te Tolbert (Milfac, rapportnummer B5036-GR12,
29 augustus 2001). Uit de resultaten blijkt dat het grondwater niet verontreinigd is met minerale olie
en/of aromaten;

- Verkennend bodemonderzoek ten behoeve van uitbreiding van kinderopvang 'De Bubbel' aan
't Spant I te Tolbert (Wiertsema & Partners, rapportnummer VN-31645, 24 september 2003). Uit de
resultaten blijkt dat in de bovengrond een Iicht verhoogd gehalte aan minerale olie is aangetroffen. In
de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten ten opzichte van de streefwaarden gemeten. In het
grondwater zijn Iicht verhoogde concentraties aan nikkel, zink en benzeen gemeten.
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2.5 Toekomstig gebruik

Vrijwel aVe bebouwing en infrastructuur zullen worden verwijderd en vernieuwd. In de nieuwe situatie is
tevens ruimte voor woningen voor niet-cliênten (eigendomsoverdracht). Deze woningen zijn geclusterd in
zes gebieden met een totale oppervlakte van circa 3 ha. Verder worden de groengebieden uitgebreid. De
huidige waterpartijen blijven gehandhaafd en er worden nieuwe waterverbindingen toegevoegd.
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3 Uitvoering van het onderzoek

• 3.1 Hypothese en verrichte werkzaamheden

De onderzoeksopzet voor het verkennend bodem- en asfaltonderzoek is gebaseerd op de strategie
voor een onverdachte grootschalige locatie volgens NEN 5740. Hierbij is rekening gehouden met de te
graven watergangen, te verkopen delen van de onderzoekslocatie aan niet-clienten en de resultaten ult
het vooronderzoek.

Ten behoeve van het asfaltonderzoek wordt de strategie aangevuld met de 'Richtlijn omgaan met
vrijkomend asfalt' (CROW-publicatie 210). De strategie met betrekking tot het asfaltonderzoek voldoet
aan de 'Acceptatieprocedure Asfaltgranulaat' volgens het Nederlandse Cluster Organisatie
Bouwstoffen b.v. (NCOB).

Bovenstaande opzet is in overleg met gemeente Leek bepaald.

Op 24 en 26 juni en 2 en 3 juli 2008 is het veidwerk betreffende het verkennend bodemonderzoek
uitgevoerd. Op 24 juli 2008 zijn (naar aanleiding van de aanvankelijk verkregen onderzoeksresultaten)
aanvullende werkzaamheden verricht. Het onderzoek is uitgevoerd volgens NEN 5740. Voorafgaand
aan de boringen is de onderzoekslocatie visueel geInspecteerd conform NEN 5740.

Tabel 3.1 Uitgevoerde werkzaamheden

Deellocatie Aantal Aantal Grond/fundatle Analyses Asfalt
boringen peilbuizen grondwater
(exci.
pellbuizen)

Verkennend bodem- en fundatie- en asfa!tonderzoek

nieuwe
5 tot 300 cm-mv geen 1 NEN-pakket geen geenwatergangen

asfaltwegen 5 kemboring tot 5 PAK-markergeen geen geen
100 cm-mv

clusters 6 NEN-pakketten 6 NEN-pakketten
nlet-cliënten 6 tot 200 cm-mv 6 geen

HBO-tank 1 bestaande pb
geen 1 NEN-pakket geengeen

bemonsteren

olle-/vet- I
afscheider geen geen 1 NEN-pakket geen

't Keerpunt 3 tot 50 cm-mv 1 1 NEN-pakket I NEN-pakket geen

overlg
46 tot 50 cm-mv 7 6 NEN-pakketten 7 NEN-pakketten geenterrein

Aanvullende werkzaamheden

clusters 6 bonngen tot -
2 x EOX 1 x koper (herbemonstering) geenniet-cliënten 100 cm-mv

NEN-pakket grond : chroom, cadmium, koper, lood, zink, nikkel, kwik, arseen, PAK 10 VROM, minerale olie en EOX.
NEN-pakket grondwater : chroom, cadmium, koper, lood, zink, nikkel, kwik, arseen, minerale olie, vluchtige aromaten (BTEXN)

en gehalogeneerde koolwaterstoffen.
* : voorbehandeling AS3000

Nieuw te graven watergangen
Ter plaatse van de nieuw te graven watergangen zijn vijf diepe boringen geplaatst. Deze boringen zijn
doorgezet tot circa 300 cm-mv. Van de monsters uit het traject 200 — 300 cm-mv is één mengmonster
samengesteld voor analyse op de parameters van het NEN-pakket grond. De bovenhiggende
bodemlagen zijn meegenomen in de mengmonsters van het 'overig terrein'.
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Asfalt en (fundatie)laag
Om de kwaliteit van het asfalt en de onderliggende (fundatie)lagen vast te stellen zijn, verdeeld over het
asfalttracé, vijf kernboringen verricht. De boringen zijn doorgezet tot 100 cm-mv. Ter controle op
teerhoudendheid is op de vijf asfaltkernen een PAK-markertest uitgevoerd. Ter verificatie is één
asfaltkern extern ingezet voor een DLC-bepaling; daarnaast is de laagdikte bepaald.

Zes clusters met woningen
In verband met voorgenomen verkoop van de zes clusters met woningen voor niet-clienten zijn, ter
bepaling van de kwaliteit van de bovengrond, ondergrond en het grondwater, per cluster één diepe
boring en één peilbuis geplaatst.

HBO-tank
De bestaande peilbuis ter plaatse van de HBO-tank is bemonsterd.

O!ie-/vetafscheider
Ter plaatse van de olie-lvetafscheider is een peilbuis geplaatst.

HetKeerpunt
Ter plaatse van Het Keerpunt zijn drie boringen tot 50 cm-mv geplaatst; tevens is één peilbuis
geplaatst.

Oveng terrein
De overige boringen en peilbuizen zijn verdeeld over het overige terrein.

Aanvullende werkzaamheden
Naar aanleiding van het aanvankelijk gemeten verhoogde EOX-gehalte ter plaatse van peilbuis I en boring 2
zijn rondom deze boringen zes aanvullende boringen tot 100 cm-mv verricht. Van twee grondmonsters is het
EOX-gehalte bepaald. Naar aanleiding van de sterk verhoogde concentratie aan koper in het grondwater is
deze peilbuis herbemonsterd en geanalyseerd op koper.

3.2 Bodemopbouw

Uit de boorprofielen blijkt dat de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie globaal als volgt kan worden
omschreven:
- 0-150 cm-mv : licht humeus, Iicht siltig zand;
- 150-300 cm-mv: matig zandig leem;
- 300-400 cm-mv: Iichtzandig klei.

Een uitgebreide beschrijving van de boorprofielen is bijgevoegd in bijlage 3.

3.3 Zintuiglijke waarnemingen

Bij de boringen is de bodem beoordeeld op kleur, geur, textuur en zintuiglijk waarneembare
verontreinigingen. De bodemopbouw is per boring omschreven conform NEN 5104. Tevens is de
opgeboorde grond geInspecteerd op het voorkomen van asbestverdacht materiaal.

Tabel 3.2 geeft een overzicht van de zintuiglijk waargenomen
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Deellocatie Boring Traject Zlntuiglijke afwijking
(cm-mv)

nleuwe watergangen 26

27

0-80

50-70

zwak puinhoudend

puinsporen

clusters niet-cllönten Pb 1 0-50 Baksteenpuin, puin (< 10%)

Rondom boring 2 1000 0-100 Rood puin, (<10%)

Rondom boring 2 1001 0-100 Rood puin, puin (<10%)

Rondom boring 2 1002 0-100 Rood puin, puin (<10%)

Rondompeilbuis 1 1003 0-100 Rood puin, puin (<10%), kooldeeltjes

Rondompeilbuis 1 1004 0-100 Rood puin, puin (<10%), kooldeeltjes

Rondompeilbuis 1 1005 0-100 Rood puin, puin (<10%), kooldeeltjes

't Keerpunt 22 0-100 puinsporen

overig terrein 33

37

38

41

55

56

58

59

61

62

63

66

71

74

50

0-50

0-20

0-20

0-50

0-50

0-50

0-50

0-50

0-50

0-50

0-50

0-50

0-50

0-50

0-50

puinsporen

puinsporen

puinsporen

puinsporen

puinsporen

puinsporen

puinsporen

puinsporen

puinsporen

puinsporen

puinsporen

puinsporen

puinsporen

puinsporen

puinsporen

Tijdens de uitvoering van het onderzoek is er geen asbestverdacht materiaal waargenomen. Daarnaast is
onder het asfalt geen fundatielaag aangetroffen.

Voor een uitgebreide van de zintuiglijke waarnemingen verwijzen wij u naar de boorprofielen in
bijlage 3.

3.4 Veldmetingen van het grondwater

De grondwaterstand, de zuurgraad (pH) en het elektrisch geleidend vermogen (EGV) zijn tijdens de
grondwatermonsterneming in het veld gemeten. De gegevens van de veidmetingen zijn opgenomen in
bijlage 3. Geen van de gemeten waarden wijkt significant af van de waarde die, gezien de natuurlijke
omstandigheden, verwacht kan worden.

3.5 Monsterneming en analyse

Van de boringen zijn grondmonsters genomen per onderscheidende bodemlaag, uit trajecten van
maximaal 50 cm. De samenstelling van de (meng)monsters, trajecten en analyses zijn weergegeven in
tabel 3.4.
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Tabel 3.4 Samenstelling (meng)monsters
Deellocatie Monster Samenstelling Traject (cm-mv) Analyse
nieuwe watergangen MMA 25-05, 26-06, 27-06, 28-06, 28-07, 29-06 180-300 NEN-pakket grond

Kern 1

Kern 2

Kern 3

Kern 4

Kern 5

Peilbuis I

Peilbuis 3

Peilbuis 5

Peilbuis 7 -

Peilbuis 9 -

Peilbuisil -

1000 -

25A

26A

27A

28A

29A

1-02, 1-03, 2-02, 2-04

3-03, 4-03, 4-04, 4-05

5-03, 5-05, 6-02, 6-03

7-02, 7-03, 8-02, 8-03, 8-04

9-03, 9-04, 10-04, 10-05

11-02, 11-05, 12-02, 12-04, 12-05

PAK-marker

PAK-marker, Iaagdikte

PAK-marker

PAK-marker

PAK-marker

NEN-pakket grond

NEN-pakket grond

NEN-pakket grond

NEN-pakket grond

NEN-pakket grond

NEN-pakket grond

NEN-pakket grondwater

NEN-pakket grondwater

NEN-pakket grondwater

NEN-pakket grondwater

NEN-pakket grondwater

NEN-pakket grondwater

NEN-pakket grondwater

Aanvul!ende werkzaamheden

HBO-tank

olie-/vetafscheider

Peilbuis A

Peilbuis 24

0-100

0-100

200-300

100-200

100-300

EOX

EOX

koper

NEN-pakket grondwater

NEN-pakket grondwater

NEN-pakket grond

NEN-pakket grondwater

overig terrein MMI

MMJ

MMK

MML

MMM

MMN

Peilbuis 13

Peilbuis 14

Peilbuis 15

Peilbuis 16

Peilbuis 17

Peilbuis 18

Peilbuis 19

13-03, 13-04, 14-04, 14-05, 15-04, 15-05,
16-05, 17-02, 18-04, 19-04

13-02, 13-05, 14-02, 14-03, 15-02, 16-02,
18-02, 19-02, 19-03

55-01, 62-01, 64-01, 28-01, 16-01

3-01, 4-01, 68-01, 67-01,70-01, 75-01

8-01,15-01,30-01, 37-01,42-01,43-01

11-01, 14-01, 47-01, 49-01, 52-01

asfaitwegen

clusters niet-clienten MMB

MMC

MMD

MME

MMF

MMG

50-1 80

80-200

50-220

50-200

100-200

50-200

225-325

200-300

150-250

160-260

220-320

300-400

110-210

Rondomboring2 MM1 1000

Rondom peilbuis I MM2 1003

Herbemonstering Peilbuis 3 -

It Keerpunt MMH 20-01. 21-01, 22-01, 23-01

Peilbuis 22 -

0-50

140-240

40-200 NEN-pakket grond

50-1 80 NEN-pakket grond

0-50

0-50

0-50

0-50

150-250

300-500

180-280

300-400

210-310

130-230

230-330

NEN-pakket grond

NEN-pakket grond

NEN-pakket grond

NEN-pakket grond

NEN-pakket grondwater

NEN-pakket 9rondwater

NEN-pakket grondwater

NEN-pakket grondwater

NEN-pakket grondwater

NEN-pakket grondwater

NEN-pakketgrondwater
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De analyses zijn uitgevoerd door het door de Raad van Accreditatie geaccrediteerde testlaboratorium
Omegam te Amsterdam. Op locatie is de teerhoudendheid van de geboorde asfaltkernen bepaald met
behulp van een PAK-marker. Van de meest verdachte asfaltkern is in het laboratorium, aan de hand van
een PAK-markertest, het teergehalte en laagopbouw bepaald. De asfaltanalyses zijn uitgevoerd door het
door de Raad van Accreditatie geaccrediteerde testlaboratorium KOAC-NPC te Groningen.
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4 Resultaten

Toetswijze en terminologie

de toetsing aan de streef- en interventiewaarden volgens de Wet bodembescherming wordt in deze
rapportage de volgende terminologie gebruikt.

Streefwaarde (S): de gehalten (grond) of concentraties (grondwater) waarbij sprake is van een duurzame
bodemkwaliteit. In verontreinigde bodems is dit de concentratie die moet worden bereikt cm de functionele
eigenschappen die de bodem voor mens, dier en plant heeft, volledig te herstellen.

Interventiewaarde (I): geeft de gehalten (grond) of concentraties (grondwater) aan waarboven de
functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te worden
verminderd. Er is volgens de Wet bodembescherming sprake van een geval van ernstige verontreiniging als
meer dan 25 3 bodemvolume grond- of sedimentverontreiniging boven de interventiewaarde is aangetoond.
Voor grondwater geldt dat als in meer dan 100 3 bodemvolume de interventiewaarde wordt overschreden,
er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging in de bodem. De spoedeisendheid van de sanering is
in deze gevallen onder andere afhankelijk van de actuele risico's van de ernstige verontreiniging in de bodem
ten aanzien van de volksgezondheid, het ecosysteem en verspreiding via het grondwater. Indien er geen
sprake is van actuele risico's, dan hebben saneringsmaatregelen een lage spoedeisendheid.

Tussenwaarde 112(S + I): indien gehalten (grond) of concentraties (grondwater) worden gemeten die hoger
zijn dan het gemiddelde van de streefwaarde en de interventiewaarde, is er volgens de
Wet bodembescherming een nader onderzoek noodzakelijk.

Bouwstoffenbesluit: ter bepaling van de toepasbaarheid van de grond buiten de huidige onderzoekslocatie
worden de resultaten in deze rapportage tevens getoetst aan het Bouwstoffenbesluit. Aangezien er geen
partijkeuring conform het Bouwstoffenbesluit is uitgevoerd, kunnen aan de resultaten van deze toetsing niet
dezelfde rechten worden ontleend als aan een partijkeuring die wel conform het Bouwstoffenbesluit is
uitgevoerd.

4.2 Getoetste resultaten

In de navolgende tabellen wordt per deellocatie een overzicht gegeven van de analyseresultaten die zijn
getoetst aan de streef- en interventiewaarden volgens de Wet bodembescherming. Tevens is de indicatieve
toetsing aan het Bouwstoffenbesluit weergegeven.

De analysecertificaten en de analyseresultaten met de bijbehorende toetsingswaarden zijn bijgevoegd in
bijlage 4 en 6.

Betekenis van de tekens en afkortingen behorende bij de tabellen:
Blanco : geen toetsingswaarde vastgesteld
- : onder streefwaarde of detectiegrens
+ : tussen streefwaarde en (S+I)
++ : tussen %(S÷I) en interventiewaarde

boven interventiewaarde
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Monsternurnmer
Diepte (cm-mv)
Bonngen

MMA
180-300
25, 26, 27, 28, 29

Verbinding

Organische stof (% ds)
Lutum(%ds)
Droge stof (%)

2

21,3

81,9

Arseen As]
Cadmium Cd]
Chroom Cr]
Koper Cu]
Kwik Hg]
Lood Pb]
Nikkel Ni]
Zink Zn]

2 -

<0,08 -

25 -

12 -

0,02 -

6 -

14 -

30 -

Minerale olie ClO — C40 <50 -

PAK1OVROM <0,15 -

EOX 0,1 -

Indicatieve toetsing
Bouwstoffenbesluit

schone grond

Uit tabel 4.1 blijkt dat in de ondergrond ter plaatse van de nieuwe watergangen geen verhoogde gehalten
ten opziChte van de streefwaarden zijn gemeten.
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label 4.2 Toetsing grondresultaten cluster niet-clienten (in mg/kg ds)
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Monstemummer MMB MMI MM2
Diepte (cm-mv) 50-1 80 0-100 0-100
Boringen len2 1000 1003

MMC
80-200
3en4

Verblnding

Organische stof (% ds) 2 2 2
Lutum (% ds) 3,7 2 2
Droge stof (%) 87,5 86,2 87,7

2
16,1
87,5

As] <2 -
Cadmium Cd] <0,08 -
Chroom Cr] 9 -
Koper Cu] 4 -
Kwik Hg] <0,03 -Pb] 4 -
Nikkel Ni] 4 -Zn] 15 -

<2 -
<0,08 -
12 -
6 -
<0,03 -
5 -
6 -
15 -

Minerale olie ClO — C40 100 + <50 -

PAK 10 VROM <0,23 - <0,17 -

EOX 9,8 0,1 - 0,2 -

EOX (herbemonstering) <0.1 -
<0,1 -

Indicatieve toetsing na herbemonstenng nvt nvt
Bouwstoffenbesluit EOX schone grond

schone grond

Tabel 4.3 Toetsing grondresultaten cluster niet-clienten (in mg/kg ds)

Monsternummer MMD MME MMF
Diepte (cm-mv) 50-220 50-200 100-200
Boringen 5en6 7en8 lO

MMG
50-200
11 enl2

Verbinding

Organische stof (% ds) 2 2 2
Lutum (% ds) 13 3,4 14,7
Droge stof (%) 85,8 85,4 86,7

2
5,3
84,2

Arseen As] 4 - 2 - 2 -
Cadmium Cd] 0,11 - <0,08 - <0,08 -
Chroom(Cr] 22 - 7 - 16 -Cu] 10 - 5 - 7 -
Kwik Hg] 0,03 - 0,03 - <0,03 -
Lood Pb] 7 - 7 - 5 -Ni] 17 - 5 - 11 -Zn] 25 - 11 - 18 -

<2 -
<0,09 -
<9 -
3 -
<0,03 -
<3 -
4 -
<7 -

Minerale olie Cl 0 — C40 <50 - 62 + <50 - <50 -

PAK1OVROM <0,26 - 0,11 - <0,13 - 0,11 -

EOX <0,1 - <0,1 - <0,1 - 0,1 -

Indicatieve toetsing schone grond schone grond schone grond
Bouwstoffenbesluit

schone grond

Uit de analyseresultaten (tabel 4.2 en 4.3) blijkt dat in de ondergrondmengmonsters MMB (boring 1 en 2) en
MME (boring 7 en 8) licht verhoogde gehalten aan minerale olie zijn gemeten. Daarnaast is in
grondmengmonster MMB een verhoogde EOX gemeten.
Naar aanleiding van het verhoogde EOX-gehalte zijn rondom peilbuis I en boring 2 opnieuw
grondmengmonsters genomen. Van twee mengmonsters (MM1 en MM2) is het EOX-gehalte bepaald. Ult
deze resultaten blijkt dat in beide mengmonsters geen verhoogde EOX-gehalten zijn gemeten. In de overige
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Peilbuisnummer
Filterdiepte (cm-mv)

Verbinding

Pb I
225-325

Pb 3
200-300

Pb 3
200-300
(herbemonstering)

Arseen (AS]
Cadmium Cd]
Chroom (Cr]
Koper (Cu]
Kwik (Hg]Pb]
NikkeI(Ni]
Zink (Zn]

4
0,2
3
2

<0,05
<1
21
46

-

•

+

-
-
-
+

-

7
0,2
5
55
<0,05
9
28
76

-
-

+
++
-
-
+

+

19 +

Minerale olie (totaal) <100 - <100 -

Benzeen
Naftaleen
Tolueen
Ethylbenzeen
Xylenen (som)

<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
0,3

-

-
-
-

<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
0,3

-

-
-
-

Vluchtige chloorkoolwaterstoffen 2,9 2,9

Tabel 4.5 Toetsing grondwaterresultaten cluster niet-cliênten (in pg/I)

Peilbuisnummer
Filterdiepte (cm-mv)

Pb 5
150-250

Pb 7
160-260

Pb 9
220-320

Verbinding

Arseen(As]
Cadmium (Cd]
Chroom (Cr]
Koper(Cu]
Kwik (Hg]
Lood Pb]
Nikkel(Ni]
Zink Zn]

3
<0,1
<0,8
2
<0,05
<1
6
<5

-
-
-

-
-
-
-

-

3
<0,1
<0,8
3
<0,05
<1
13
<5

-
-
-
-
-
•
-
-

<2
0,1
<0,8
<1
<0,05
<1
18
15

-
-
-
-

-
-
+

-

Minerale olie (totaal) <100 - <100 - <100 -

Benzeen
Naftaleen
Tolueen
Ethylbenzeen
Xylenen (som)

<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
0,3

-
-

-
-

<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
0,3

-
-
-
-

<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
0,3

-
-
-
-

Vluchtige chloorkootwaterstoffen 2,9 2,9 2,9

grondmengmonsters zijn geen verhoogde gehalten ten opzichte van de streefwaarden gemeten. Na
indicatieve toetsing aan het Bouwstoffenbes$uit wordt de ondergrond als schone grond of categorie 1-grond
aangemerkt.

Tabel 4.4 Toetsing grondwaterresultaten cluster niet-clienten (in pg/I)I
a

II
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Peilbuisnummer
Filterdiepte (cm-mv)

Pb 11
300-400

Pb 1000
110-210

Verbinding

As]
Cadmium Cd]
Chroom Cr]
Koper Cu]
Kwik Hg]Pb]Ni]Zn]

3
<0,1
<0,8
4
<0,05
<1
8
14

-
-
-
-

-
-
-
-

7
<0,1
1.2
I
<0,05
<1
7
<5

-
-
+

-

-
-
-
-

Minerale olie (totaal) <100 - <100 -

Benzeen
Naftaleen
Tolueen
Ethylbenzeen
Xylenen (som)

<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
0,3

-
-
-
-

<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
0,3

-
-
-
-

Vluchtige chloorkootwaterstoffen 2,9 2,9

Uit de analyseresultaten (tabel 4.4, 4.5 en 4.6) blijkt dat in het grondwater uit peilbuis 1 Iicht verhoogde
concentraties aan chroom en nikkel zijn gemeten. In het grondwater uit peilbuis 3 is een matig verhoogde
concentratie aan koper gemeten en Iicht verhoogde concentraties aan chroom, nikkel en zink. De matig
verhoogde concentratie aan koper gaf aanleiding tot herbemonstering van peilbuis 3. Na herbemonstering
van het grondwater uit peilbuis 3 is in het grondwater een Iicht verhoogde concentratie aan koper gemeten.
In het grondwater uit peilbuis 9 is een Iicht verhoogde conCentratie aan nikkel gemeten. In het grondwater
uit bestaande peilbuis 1000 is een licht verhoogde concentratie aan chroom gemeten. In de overige
grondwatermonsters uit de peilbuizen 5, 7 en 11 zijn geen verhoogde concentraties ten opziChte van de
streefwaarde gemeten.



HBO-tank

Tabel 4.7 Toetsing grondwaterresultaten HBO-tank (in pg/I)
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Peilbuisnummer
Fllterdiepte (cm-mv)

Pb A
100-200

Verbinding

Arseen(As)
Cadmium (Cd]
Chroom Cr]
Koper Cu]
Kwik (Hg]
Lood Pb]
Nikkel Ni]Zn]

2
<0,1
2
8
<0,05
9
3
13

-
-

+

-
-
-
-
•

Minerale olie (totaal) < 100 -

Benzeen
Naftaleen
Tolueen
Ethylbenzeen
Xylenen (som)

<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
0,3

-

-
-

•

Vluchtige chloorkoolwaterstoffen 2,9

OIie-/vetafscheider

Tabel 4.8 Toetsing grondwaterresultaten olie-/vetafscheider (in pg/I)

Peilbuisnummer
Filterdiepte (cm-mv)

Pb 24
100-300

Verbinding

Arseen (As]
Cadmium (Cd]
Chroom Cr]
Koper (Cu]
Kwik Hg]
Lood (Pb]
Nikkel(Ni]
Zink (Zn)

8
<0,1
<0,8
2
<0,05
<1
15
23

-
-

-
-
-
-
-
-

Minerale olie (totaal) <100 -

Benzeen
Naftaleen
Tolueen
Ethylbenzeen
Xylenen (som)

<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
0,3

-
-
-

-

Vluchtige chloorkoolwaterstoffen 2,9

Uit tabel 4.8 blijkt dat in het grondwatermonster uit peilbuis 24 geen verhoogde concentraties ten opzichte
van de streefwaarde zijn gemeten.

I
I
II.
I
I
1

S

Uit de analyseresultaten (tabel 4.7) blijkt dat in het grondwater uit peilbuis A een Iicht verhoogde conCentratie
aan chroom is gemeten.



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I.I
I
I
I
I

In de bovengrond zijn geen verhoogde gehalten ten opzichte van de streefwaarden gemeten (tabel 4.9).

Tabel 4.10 Toetsing grondwaterresultaten 't Keerpunt(in pg/I)

Peilbuisnummer
Filterdlepte (cm-mv)

Pb 22
140-240

Verbinding

Arseen As]
Cadmium Cd]
Chroom Cr]Cu]
Kwik Hg]
Lood Pb]Ni]
Zink Zn]

10
0,1
2,5
10
<0,05
8
13
25

-
-
+

-
-
-
-

-

Minerale olie (totaal) <100 -

Benzeen
Naftaleen
Tolueen
Ethylbenzeen
Xylenen (som)

<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
0,3

-
-
-
-

Vluchtige chloorkoolwaterstoffen 2,9

't Keerpunt

label 4.9 Toetsing grondresultaten 't Keerpunt (in mg/kg ds)
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Monstemummer
Diepte (cm-mv)
Boringen

MMH
0-50
20, 21, 22, 23

Verbinding

Organische stof (% ds)
Lutum(%ds)
Droge stof (%)

2
2,2
92,1

Arseen As]
Cadmium Cd]
Chroom (Cr]Cu]
Kwik Hg]
Lood Pb]
Nikkel Ni]Zn]

<2 -
0,08 -
<8 -

3 -
0,03 -
5 -
2 -
11 -

Minerale olie Cl 0— C40 <50 -

PAKIOVROM 0,17 -

EOX <0,1 -

Indicatieve toetsingluit schone grond

I.
*
I
I
I
I
I

Ult tabel 4.10 blijkt dat in het grondwatermonster uit peilbuis 22 een licht verhoogde concentratie aan chroom
gemeten is.



Overig terrein

Tabel 4.11 Toetsing grondresultaten overig terrein (in mg/kg ds)
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Monsternummer MMI MMJ MMK
Diepte (cm-mv) 40-200 50-1 80 0-50
Borlngen 13, 14, 15, 16,17, 18, 13, 14, 15,16, 18, 19 16, 28, 55, 62, 64

19
Verbinding

MML
0-50
3,4, 67, 68, 70, 75

Organische stof (% ds) 2
Lutum (% ds) 17
Droge stof (%) 87,6

2 2
3,2 3,6
86,4 92,7

5,5
4
88,9

Arseen(As] 2 -

Cadmium Cd] 008 -

Chroom(Cr] 12 -Cu] 10 -
Kwik Hg] 0,02 -Pb] 6 -Ni] 12 -

Zink Zn) 26 -

<2 - <2 -

<0,08 - <0,08 -
<8 - <8 -
3 - 5 -
<0,03 - 0,03 -
3 - 6 -

3 - 3 -
<7 - 7 -

<2
0,11
<8
7
0,07
14
2
12

-
-
-
-
-
-

-
-

Minerale olie Cl 0— C40 <50 - <50 - 56 + 60 +

PAK1OVROM <0,18 - 0,11 - <0,13 - 0,13 -

EOX <0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 -

Indicatieve toetsing schone grond
Bouwstoffenbesluit

schone grond schone grond schone grond

Tabel 4.12 Toetsing grondresultaten bovengrond overig terrein (in mg/kg ds)

Monsternummer MMM
Diepte (cm-mv) 0-50
Boringen 8, 15, 30, 37, 42,43

MMN
0-50
11, 14,47,49, 52

Verbinding

Organische stof (% ds) 3,8
Lutum (% ds) 6,1
Droge stof(%) 88,5

8,2
6,2
87,1) 2 -

Cadmium(Cd] 0,11 -
Chroom (Cr] <8 -Cu] 6 -

Kwik Hg] 0,07 -

Lood(Pb] 12 -

Nikkel Ni] 4 -Zn] 16 -

2 -

0,19 -

<8 -

10 -

0,08 -
21 -
3 -
26 -

MineraleolieCl0—C40 110 + 140 +

PAK 10 VROM 0,26 - 0,16 -

EOX 0,2 - <0,1 -

Indicatieve toetsing categorie 1
Bouwstoffenbesluit

categone I

I
I
I
I.I
I
I

Uit de resultaten van tabel 4.11 en 4.12 blijkt dat de bovengrond een Iicht verhoogde gehalte aan minerale
olie bevat. In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten ten opzichte van de streefwaarden gemeten.
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Peilbuisnummer
Filterdiepte (cm-mv)

Pb 13 Pb 14 Pb 15 Pb 16

Verbinding

Arseen AS]
Cadmium Cd]
Chroom Cr]
Koper Cu]
Kwik Hg]Pb]Ni]
Zink Zn]

<2
0,2
<0,8
8
<0,05
<1
17
<5

-
-
-

-
-

-
+
-

<2
0,2
1,7
3
<0,05
<1
20
31

-
-
+
-
-
-

+
-

<2
<0,1
<0,8
I
<0,05
<1
7
6

-
-
-

-
-

-

-

-

<2
<0,1
<0,8
6
<0,05
<1
11

29

-
-
-
-
-
-
-
-

Minerale olie (totaal) <100 - <100 - < 100 - <100 -

Benzeen
Naftaleen
Tolueen
Ethylbenzeen
Xylenen (som)

<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
0,3

-
-
-

-

<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
0,3

-

-
-

-

<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
0,3

-

-
-
-

<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
0,3

-

-
-
-

Vluchtige chloorkoolwaterstoffen 2,9 2,9 2,9 2,9

Tabel 4.14 Toetsing grondwaterresultaten overig terrein (in pg/I)

Peilbulsnummer
Filterdlepte (cm-mv)

Pb 17 Pb 18 Pb 19

Verbinding

As]
Cadmium Cd]
Chroom Cr]Cu]
Kwik Hg]Pb]Ni]
Zink(Zn]

9
<0,1
7
13
<0,05
5
18
38

-
-

+

-

-
-
+

-

7
<0,1
<0,8
<1
<0,05
<1
8
<5

-

-
-
-
-
-
-
-

4
0,2
<0,8
<1
<0,05
<1
19
15

-

-
-
-
-
-
+

-

Minerale olie (totaal) <100 - <100 - <100 -

Benzeen
Naftateen
Tolueen
Ethylbenzeen
Xylenen (som)

<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
0,3

-
-
-
-

<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
0,3

-
-
-
-

<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
0,3

-
-
-
-

chloorkoolwaterstoffen 2,9 2,9 2,9

In het grondwater uit peilbuis 13, 14, 17 en 19 zijn IiCht verhoogde Concentraties aan nikkel gemeten.
Daarnaast zijn in het grondwater uit peilbuis 14 en 17 Iicht verhoogde concentraties aan chroom
gemeten. In de overige peilbuizen (15, 16 en 18) zijn geen verhoogde concentraties boven de
streefwaarden gemeten (tabel 4.13 en 4.14).
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• 4.3 Resultaten asfalt

De asfaltkern ter plaatse van boring 26A bevat geen teerhoudende lagen. De onderzochte kern is, op basis
van de Iaagopbouw, representatief voor de overige kernen in de weg.

Een uitgebreide beschrijving van de Iaagopbouw en teerhoudendheid is weergegeven in het
beproevingscertificaat in bijlage 5.

.

S
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5 Conclusies en aanbevelingen

In opdracht van Stichting De Zijien heeft MUG lngenieursbureau een verkennend bodem- en asfaltonderzoek
uitgevoerd ter plaatse van de locatie Sintmaheerdt te Tolbert.

Aanleiding tot het verkennend bodem- en asfaltonderzoek is de voorgenomen herinrichting van de
woonlocatie Sintmaheerdt en de geplande eigendomsoverdracht van delen van de locatie. Doel van het
verkennend bodem- en asfaltonderzoek is het vaststeflen van de milieuhygienische kwaliteit van de bodem
en eventuele fundatie op de onderzoekslocatie. Tevens is indicatief een uitspraak gedaan over de
toepassingsmogelijkheden van de eventueel vrijkomende grond.

Onderzoeksresultaten

Bij de boringen is de grond beoordeeld op zintuiglijk waarneembare verontreinigingen en het voorkomen van
asbestverdachte materialen. Het gehele terrein is puinhoudend. Er zijn geen asbestverdachte materialen
waargenomen. Ook is onder het asfalt geen fundatiemateriaal aangetroffen.

Nieuw te graven watergang
Op basis van de analyseresultaten wordt geconcludeerd dat de ondergrond ter plaatse van de nieuwe
watergangen niet verontreinigd is.

Zes clusters met woningen
Ter plaatse van de clusters niet-clienten' zijn plaatselijk in de ondergrond Iicht verhoogde gehalten met
minerale die aanwezig. Daarnaast is plaatselijk een verhoogde EOX gemeten. Uit het aanvullend onderzoek
blijkt het verhoogde EOX niet reproduceerbaar. Het grondwater uit peilbuis 3 is matig verontreinigd met koper
en Iicht verontreinigd met chroom, nikkel en zink. De matig verhoogde concentratie aan koper gaf aanleiding
tot herbemonstering van peilbuis 3. Na herbemonstering van het grondwater uit peilbuis 3 is in het
grondwater een Iicht verhoogde concentratie aan koper gemeten. Verder zijn plaatselijk in het grondwater
Iicht verhoogde concentraties aan nikkel en/of chroom aangetroffen.

't Koerpunt
De grond en het grondwater ter plaatse van 't Keerpunt zijn niet verontreinigd.

HBO-tank
In het grondwater ter plaatse van de HBO-tank is een Iicht verhoogde concentratie aan chroom aanwezig.

Olie-vetafscheiderTer plaatse van de olie-vetafscheider is het grondwater niet verontreinigd.

Overig terrein
In de bovengrond van het overig terrein zijn ten hoogste Iicht verhoogde gehalten aan minerale olie
aanwezig. In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten ten opzichte van de streefwaarden gemeten.
In het grondwater ter plaatse van het overig terrein zijn plaatselijk Iicht verhoogde concentraties aan
nikkel en/of chroom gemeten.

Asfalt
De asfaltkern ter plaatse van boring 26A bevat geen teerhoudende lagen.

Conclusie
De hypothese 'de deellocatie is grootschalig onverdacht', dient op basis van de gemeten gehalten en
concentraties in de grond en het grondwater verworpen te worden. De gemeten gehalten en concentraties
zijn echter van dien aard dat, op basis van de onderzoeksresultaten, geen gevaar aanwezig is voor de
volksgezondheid en het milieu.

Formeel gezien kan de bodem van de onderzoekslocatie niet als multifunctioneel worden beschouwd. De
gemeten gehalten en concentraties zijn echter van dien aard dat er volgens de Wet bodembescherming geen
nader bodemonderzoek noodzakelijk is.

Op basis van de onderzoeksresultaten bestaan er, onzes inziens, op milieuhygienische gronden geen
bezwaren tegen de voorgenomen eigendomsoverdracht en herinrichting van woonlocatie Sintmaheerdt.
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Indien er grond vanaf de locatie wordt afgevoerd, is bij hergebruik elders het Bouwstoffenbesluit van
toepassing (vanaf 1 juli geldt het nieuwe Besluit Bodemkwaliteit). Voor toepassing van de grond elders dient
toestemming te worden verkregen van het bevoegd gezag en kan onderzoek conform het Besluit
Bodemkwaliteit worden gevraagd. Grondverzet op locatie is toegestaan; hierbij mag grond van verschillende
milieuhygiënische kwaliteit niet worden opgemengd.

Tot slot dient opgemerkt te worden dat de conclusie is gebaseerd op het vooronderzoek en de
onderzoeksresultaten van dit onderzoek. Dit verkennend bodemonderzoek schetst een algemeen beeld
van de milieuhygienische kwaliteit van de bodem. Bij eventueel grondverzet dient men rekening te
houden met mogelijk plaatselijk voorkomende (zintuiglijke) afwijkingen.
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Betekenis van afkortingen

0
Gig : grind/grindig B/b sub Blinde buis :

Z/z : zand/zandig X/x : GHG Klei-afdichting:

Us : leem/siltig YIy : GLG Filter

K/k : klei/kleiig Wiw : water III

V/h : P/p : puin Jj Grondwaterst.:

m : mineraal

• Overig

______
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OMEGAM
Laboratoria

Rd I Ili

MUG lngenieursbureau b.v.
T.a.v. de heer R. Veidhuizen
Postbus 136
9350 AC LEEK

Uw kenmerk : 71590201-De Zijien te Tolbert
Ons kenmerk : Project 262243Validatieref. l
Bijlage(n) 1 tabel(Ien) + factuur

Amsterdam, 29juIi 2008

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

1k wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". Deze voorschriften zijn, voor zover
mogelijk, ontleend aan NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

1k vertrouw erop uw opdracht naar tevredenheid en conform de afspraak te hebben uitgevoerd. Heeft u
naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze
klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Often
Directeur

Op dit certifcaat zijn onze algemene voorwaarden van Roepassing
Dit analyse-ceiliticaat mag flieR anders dan In zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 680 ABNAMRO bank 462704564

1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Werickebachweg 120 Kvk 34215654

1096 AR Amsterdam www.omegam.nl



OMEGAM
Laboratoria

label 1 van 1

ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

:

:

:

262243
71590201-De Zijien te Tolbert
MUG lngenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
3083841 = mml
3083842 = mm2

Opgegeven bemon.datum : 24/07/2008 24/07/2008
Ontvangstdatum opdracht : 25/07/2008 25/07/2008
Monstercode : 3083841 3083842
Matrix : Grond Grond

Monstervoorbewerking
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 86,2 87,7

Organische parameters - gehalogeneerd
S extr. org. halogeen (EOX) mg/kg ds 0,10 0,20

Ref.: 262243_certificaat_vl

i inclusief voorbiad en eventuele bijlage(n). mag anders dan in zijn geheel worden geieproduceerd.
• De met een '0 gernerkie analyses door RvA geaccrediteerd (registrahenurnmer 1086).
- De met een 'S gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3OCU: geaccrediieerd.



OMEGAM
Laboratoria

I

MUG lngenieursbureau b.v.
T.a.v. de heer R. Veidhuizen
Postbus 136
9350 AC LEEK

Uw kenmerk : 71590201-Sintmaheerd te Tolbert
Ons kenmerk : Project 262244Validatieref. l
Bijlage(n) : I tabelQen) + factuur

Amsterdam, 29 juli 2008

Hierbij zend ik u de resultaten van het Iaboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

1k wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". Deze voorschriften zijn, voor zover
mogelijk, ontleend aan NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

1k vertrouw erop uw opdracht naar tevredenheid en conform de afspraak te hebben uitgevoerd. Heeft u
naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze
kiantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Often
Directeur

Op dit certiflcaat zjn onze algemene voorwaarder van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders den in zi;n geheel worden gereproduceerd

postbus 94685 T 020 5976 680 ABNAMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nI



OMEGAM
Laboratoria

Rd I

Tabel 1 van 1

ANALYSECERTIFICAAT
Project code : 262244
Project omschrijving : 71590201-Sintmaheerd te Tolbert
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
3083843 = 3-Peilbuis 1

Opgegeven bemon.datum : 24/07/2008
Ontvangstdatum opdracht : 25/07/2008
Monstercode : 3083843
Matrix : Grondwater

Anorganische parameters - metalen
Metalen !CP-MS (opgelost):
S koper(Cu) pg/I 19

Ref.: 262244_certificaatvl

Dit analyse.certificaat. inclusief voorblad er even(uele bijlage(n), nag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- een 0 gemerkte analyses door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086)
- De net een S gemerkte analyses zij- op bass van bet schema AS 3000



OMEGAM
Laboratoria

m

MUG lngenieursbureau b.v.
T.a.v. de heer D. van der Wolde
Postbus 136
9350 AC LEEK

Uw kenmerk : 71590201-Tolbert De Zijien

Ons
kenmerk Project 259919

S Validatieref. l
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 10 oliechromatogram(men) + factuur

Amsterdam, lOjuli 2008

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

1k wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". Deze voorschriften zijn, voor zover
mogelijk, ontleend aan NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

1k vertrouw erop uw opdracht naar tevredenheid en conform de afspraak te hebben uitgevoerd. Heeft u
naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze
kiantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Often
Directeur

Op dit certiflcaat iIjn onze algemene voorwaarden van toepassing
Ott analyse-certtficaat niag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd

postbus 94685 T 020 5976 680 ABNAMRO bank 462704564
1090 OR Amsterdam F 020 5976 689 BIW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 klantenservice©omegam.nI Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nI
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RyAI III

Tabel I van 4

OMEGAM
Laboratoria

ANALYSECERTIFICAAT
Project code : 259919
Project omschrijving : 71590201-Tolbert De Zijien
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
2784110 = 1-Peilbuis 1
2784111 = 3-Peilbuis I
2784112 = 5-Peilbuis 1

Opgegeven bemon.datum : 02/07/2008 02/07/2008 02/0712008

Ontvangstdatum opdracht : 03/07/2008 03/07/2008 03/07/2008
Monstercode : 2784110 2784111 2784112
Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

Anorganische parameters - metalen
Me ta/en /CP-MS (opgelost):
S arseen (As) pg/I 4 7 3

S cadmium (Cd) pg/I 0,2 0,2 <0,1
S chroom (Cr) pg/I 3,0 5,0 <0,8
S koper(Cu) pg/i 2 55 2

S kwik (Hg) pg/I <0,05 <0,05 <0,05
S Iood (Pb) pg/I <1 9 <1
S nikkel (Ni) pg/I 21 28 6

S zink (Zn) pg/I 46 76 <5

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) pg/I <100 <100 <100

Organlsche parameters - aromatisch
V/uchtige aromaten:
S benzeen pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S tolueen pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S ethylbenzeen pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S xyleen (ortho) pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S xylenen (som m+p) pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S naftaleen pg/I <0,2 <0,2 <0,2

S som xylenen pgII 0,3 0,3 0,3
som aromaten BTEX pg/I 0,7 0,7 0,7

Organische parameters - gehalogeneerd
V!ucht!ge ch/oora/ifaten:
S dichloormethaan pg/I <1,0 <1,0 <1,0
S 1,1-dichloorethaan pg/I <0,5 <0,5 <0,5
S 1 ,2-dichloorethaan pg/I <0,5 <0,5 <0,5
S 1 ,2-dichlooretheen (trans) pg/I <0,5 <0,5 <0,5
S 1 ,2-dichlooretheen (cis) pg/I <0,5 <0,5 <0,5
S 1,2-dichloorpropaan pg/I <0,5 <0,5 <0,5
S trichloormethaan pg/I <0,1 <0,1 <0,1
S tetrachloormethaan pg/I <0,1 <0,1 <0,1
S 1,1,1-trichloorethaan pg/I <0,1 <0,1 <0,1
S 1,1,2-trichloorethaan pg/I <0,1 <0,1 <0,1
S trichlooretheen pg/I <0,1 <0,1 <0,1
S tetrachlooretheen pg/I <0,1 <0,1 <0,1

som C+T dichlooretheen pg/I 0,7 0,7 0,7

som chlooralifaten pg/I 2,9 2,9 2,9

Chloorbenzenen (vluchtig): .

S monochloorbenzeen pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S 1 ,2-dichloorbenzeen pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S 1 ,3-dichloorbenzeen pg/I 0,3 <0,2 0,4
S 1 ,4-dichloorbenzeen pg/I <0,2 <0,2 <0,2

som dichloorbenzenen VKW pg/I 0,6 0,4 0,7

analyse-certUicaat. inclusief voorblad en evenLuele bijlage(n). mag fiat ancters dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 0 gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).I - De met een S gemericte ana'yses zijn op basis van het schema AS 3000geaccrediteerd.

Ref.: 25991 9_certiflcaat_vl
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OMEGAM
Laboratoria

ANALYSECERTIFICAAT
Project code : 259919
Project omschrijvlng : 71590201-Tolbert De Zijien
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
2784113 = 7-Peilbuis 1
2784114 = 9-Peilbuis 1
2784115 = Il-Peilbuis I

Opgegeven bemon.datum : 02/07/2008 02107/2008 02/07/2008

Ontvangstdatum opdracht : 03/07/2008 03/07/2008 03/07/2008

Monstercode : 2784113 2784114 2784115

Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

Anorganische parameters - metalen
Meta/en ICP-MS (opgelost):
S arseen (As) pg/i 3 <2 3

S cadmium (Cd) pg/I <0,1 0,1 <0,1
S chroom (Cr) pg/I <0,8 <0,8 <0,8
S koper(Cu) pg/I 3 <1 4

S kwik (Hg) pg/i <0,05 <0,05 <0,05
S lood (Pb) pg/i <1 <1 <1

S nikkel (Ni) pg/I 13 18 8

S zink (Zn) pg/I <5 15 14

Organische parameters - niet aromatlsch
S minerale cUe (florisil clean-up) pg/I <100 <100 <100

Organlsche parameters - aromatisch
Vluchtige aroma ten:
S benzeen pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S tolueen pg/i <0,2 <0,2 <0,2
S ethylbenzeen pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S xyleen (ortho) pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S xylenen (som m+p) pg/i <0,2 <0,2 <0,2
S naftaleen pg/I <0,2 <0,2 <0,2

S som xyleneri pg/i 0,3 0,3 0,3

som aromaten BTEX pg/i 0,7 0,7 0,7

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige ch!oora/ifaten:
S dichloormethaan pg/i <1,0 <1,0 <1,0
S 1,1-dichloorethaan pg/i <0,5 <0,5 <0,5
S 1,2-dichloorethaan pg/i <0,5 <0,5 <0,5
S 1,2-dichlooretheen (trans) pg/i <0,5 <0,5 <0,5
S I ,2-dichlooretheen (cis) pg/i <0,5 <0,5 <0,5
S I ,2-dichloorpropaan pg/i <0,5 <0,5 <0,5
S trichloormethaan pg/i <0,1 <0,1 <0,1
S tetrachloormethaan pg/i <0,1 <0,1 <0,1

S 1,1,1-trichloorethaan pglI <0,1 <0,1 <0,1S l pg/I <0,1 <0,1 <0,1

S trichlooretheen pg/I <0,1 <0,1 <0,1

S tetrachlooretheen pg/I <0,1 <0,1 <0,1

som C+T dichlooretheen pg/i 0,7 0,7 0,7

som chlooralifaten pg/i 2,9 2,9 2,9

Chloorbenzenen (v/uchtig): .

S monochloorbenzeen pg/i <0,2 <0,2 <0,2
S 1 ,2-dichloorbenzeen pg/i <0,2 <0,2 <0,2
S 1,3-dichloorbenzeen pg/I 0,4 0,5 0,4

S 1,4-dichloorbenzeen pg/i <0,2 <0,2 <0,2

som dichloorbenzenen VKW pg/i 0,7 0,8 0,7

Dit analyse-certiflcaat. irtclusief voorblad en eventuele bijtage(n). mag fiat anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een Q gernerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratuenummer ..086).
- De met een S gemerkle analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.

Ref.: 2599 19_certificaat_vl
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OMEGAM
Laboratoria

AN A LY SEC E RT I Fl CAAT

Dit analyse-certiricaat. inclusiel voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- Dc met een Q gernerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een S gemerkie analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.

Project code 259919
Project omschrijving : 71590201 -Tolbert De Zijien
Opdrachtgever MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferentles
2784116 = 13-Peilbuis 1
2784117 = 14-Peilbuis 1
2784118 = 15-Peilbuis I

Opgegeven bemon.datum 02/07/2008
Ontvangstdatum opdracht : 03/07/2008

02/07/2008
03/07/2008

02/07/2008
03/07/2008

Monstercode : 2784116 2784117 2784118
Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

Anorganische parameters - len
Metalen ICP-MS (opgelost):
S arseen (As) pg/I <2 <2 <2
S cadmium (Cd) pg/i 0,2 0,2 <0,1
S chroom (Cr) pg/I <0,8 1,7 <0,8
S koper(Cu) pg/i 8 3 1

S kwik (Hg) pg/I <0,05 <0,05 <0,05
S lood (Pb) pg/I <1 <1 <1
S nikkel (Ni) pg/i 17 20 7

S zink (Zn) pg/i <5 31 6

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale die (florisil clean-up) pg/i <100 <100 <100

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen pg/i <0,2 <0,2 <0,2
S tolueen pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S ethylbenzeen pg/i <0,2 <0,2 <0,2
S xyleen (ortho) pg/i <0,2 <0,2 <0,2
S xylenen (som m+p) pg/i <0,2 <0,2 <0,2
S naftaleen pg/I <0,2 <0,2 <0,2

S scm xylenen pg/I 0,3 0,3 0,3
som aromaten BTEX pg/I 0,7 0,7 0,7

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chiooralifaten:
S dichloormethaan pg/i <1,0 <1,0 <1,0
S 1 ,1-dichloorethaan pg/I <0,5 <0,5 <0,5
S I ,2-dichloorethaan pg/I <0,5 <0,5 <0,5
S I ,2-dichlooretheen (trans) pg/i <0,5 <0,5 <0,5
S I ,2-dichlooretheen (cis) pg/I <0,5 <0,5 <0,5
S I ,2-dichlccrpropaan pg/I <0,5 <0,5 <0,5
S trichloormethaan pg/i <0,1 <0,1 <0,1
S tetrachloormethaan pg/I <0,1 <0,1 <0,1
S 1,1,1-trichloorethaan pg/i <0,1 <0,1 <0,1
S 1,1,2-trichlocrethaan pg/i <0,1 <0,1 <0,1
S trichlooretheen pg/I <0,1 <0,1 <0,1
S tetrachlooretheen pg/I <0,1 <0,1 <0,1

som C+T dichlcoretheen pg/i 0,7 0,7 0,7
som chlooralifaten pg/i 2,9 2,9 2,9

Chloorbenzenen (vluchtig):
S monochlocrbenzeen pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S 1 ,2-dichloorbenzeen pg/i <0,2 <0,2 <0,2
S 1 ,3-dichloorbenzeen pg/I 0,4 0,5 0,6
S 1 ,4-dichloorbenzeen pg/I <0,2 <0,2 <0,2

som dichlcorbenzenen VKW pg/i 0,7 0,8 0,9

Ref.: 259919_certifucaat_vl
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ANALYS EC ERTIFICAAT

Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

:

:

:

259919
71590201-Tolbert De Zijien
MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
2784119 = 16-Peilbuis I

Opgegeven bemon.datum : 0210712008
Ontvangstdatum opdracht : 03/0712008

Monstercode : 2784119
Matrix : Grondwater

Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S arseen (As) pg/i <2
S cadmium (Cd) pg/I <0,1
S chroom (Cr) pg/I <0,8
S koper (Cu) pg/I 6
S kwik (Hg) pg/i <0,05
S lood (Pb) pg/i <1
S nikkel (Ni) pg/I 11

S zink (Zn) pg/I 29

Or
S

ganische parameters - niet aromatisch
minerale olie (florisil clean-up) pg/i <100

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen pg/I <0,2
S tolueen pg/I <0,2
S ethylbenzeen pg/I <0,2
S xyleen (ortho) pg/I <0,2
S xylenen (som m+p) pg/i <0,2
S naftaleen pg/I <0,2
S som xylenen pg/i 0,3

som aromaten BTEX pg/I 0,7

Organische parameters - gehalogeneerd
I V!uchtige chlooralifaten:

S dichloormethaan pg/I <1,0I s 1,1-dichloorethaan pg/I <0,5
S 1 ,2-dichloorethaan pg/I <0,5

I s 1 ,2-dichlooretheen (trans) pg/i <0,5
S 1,2-dichlooretheen (cis) pg/i <0,5
S 1,2-dichloorpropaan pg/i <0,5I S trichloormethaan pg/i <0,1
S tetrachloormethaan pg/I <0,1

• S 1,1,1-trichloorethaan pg/I <0,1
S 1,1,2-trichloorethaan pg/I <0,1
S trichlooretheen pg/I <0,1I S tetrachlooretheen pg/i <0,1

som C+T dichlooretheen pg/I 0,7I som chlooralifaten pg/i 2,9

Ch!oorbenzenen (vluchtig):I S monochloorbenzeen pg/i <0,2
5 1 ,2-dichloorbenzeen pg/I <0,2I S 1,3-dichloorbenzeen pg/I 0,4
5 1 ,4-dichloorbenzeen pg/I <0,2

som dichloorbenzenen VKW pg/i 0,7

Dit analyse-certificaal. inclusiet voorblad en eventuate bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel warden gereproduceerd.
- De met een Q gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer 1086).
- c met een S gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd

Ref.: 25991 9_certificaat_vl
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Rv*I UI

Oliechromatogram I van 10

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2784110
Uw referentie : 1-Peilbuls I
Methode : mlnerale olie (florisli clean-up)

•

1 2 i 3 I 4

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractieClOtJmCl9 100%
2) fractie C20 tim C29 <1 %
3) fractie C30 tim C35 <1 %
4) fractie C36 tim C40 <1 %

• totale minerale olie gehalte: <100 pg/I

U
ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, I. florisil clean-up.
Voorbewerking APO4 Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.• Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.

• Interpretatie Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM

De
volgende aanvullende clean-up mogelljkheden kunnen worden aangevraagd:

Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbmndingen uit extract.
PAK clean-up Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbmndingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele btjlage(n). mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Ref.: 259919_certificaat_vl
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Oliechromatogram 2 van 10

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2784111
Uw referentle : 3-Peilbuls I
Methode : minerale olie (florlsil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

1 2 i 3 I 4

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractieCl0t/mCl9 100%
2) fractie C20 tim C29 <1 %
3) fractie C30 tim C35 <1 %
4) fractie C36 t/m C40 <1 %

totale minerale olle gehalte: <100 pg/I

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Voorbewerking APO4 Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op Iso 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbmndingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbmndingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorbiad en eventuele bijlage(n). mag niet anders dan in zijn geheel worden

Ref.: 25991 9_certificaat_vl
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Oliechromatogram 3 van 10

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2784112
Uw referentle 5-Pelibuls I
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

4

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractieClOtImCl9
2) fractie C20 tim C29
3) fractie C30 tim C35
4) fractie C36 tim C40

100%
<1%
ci %
<1%

oliefractieverdeling

totale minerale olle gehalte: <100 pg/I

ANALYSEMETHODEI Voorbewerking grond
Voorbewerking APO4I Voorbewerking water
Analysei Interpretatie

Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:

Veen clean-up :
Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.

(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Ref.: 259919_certificaat_vl
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Oliechromatogram 4 van 10

OMEGAM
Laboratoria

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode
Uw referentie
Methode

2784113
7-Peilbuis I
minerale oDe (florisil clean-up)

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractieCl0tlmCl9
2) fractie C20 tim C29
3) fractie C30 tim C35
4) fractie C36 tim C40

100%
<1%
<1%
<1 %

Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Gaschromatograaf met capillaire kolom en viamionisatie detectie.
Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen ult extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen ult extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

OLIECHROMATOGRAM

.

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond
Voorbewerking APO4
Voorbewerki ng water
Analyse
Interpretatie

oliefractieverdeling

totale minerale oDe gehalte: <100 pg/I

Dii anaiyse-certificaat, voorbiad en bglage(n). rnag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Ref.: 25991 9_certificaat_vl
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Oliechromatogram 5 van 10

OMEGAM
Laboratoria

OLIE-ONDERZOEK

I Monstercode
Uw referentie
Methode

2784114
9-Peilbuls I
minerale olle (florisil clean-up)

oliefractieverdeling

totale minerale oDe gehalte: <100 pg/I

Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

OLIECHROMATOGRAM

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie ClO tim C19
2) fractie C20 tim C29
3) fractie C30 tim C35
4) fractie C36 tim C40

80%
2%

18%
<1%.

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond
Voorbewerking APO4
Voorbewerking water
Analyse
Interpretatie

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen ult extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen ult extract.

Dit analyse—certificaat, inclusief voorbiad en eventueOe bijlage(n). mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Ref.: 259919_certificaat_vl
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RvAI Oil

Oliechromatogram 6 van 10

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2784115
Uw referentie Il-Peilbuls I
Methode : nilnerale olle (florlsil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

.

1 2 i 3 I 4

-4
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractieCl0t/mCl9 82%
2) fractie C20 tim C29 16 %
3) fractie C30 Urn C35 2 %
4) fractie C36 tim C40 <1 %

totale mlnerale olie gehalte: <100 pg/I

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Voorbewerking APO4 : Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en viamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen ult extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Out analyse-certificaat, inclusief voorbiad en eventuele bijlage(n). mag niet anders dan In zijn geheet worderi gereproduceerd.

Ref.: 25991 9_certificaat_vl
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RvAlIU

Oliechromatogram 7 van 10

OLIE-ONDERZOEK

S
Monstercode : 2784116
Uw referentle 13-Peilbuls I
Methode : minerale olle (florlsli clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

.

1 2 3
i

4

-,
oliefractieverdeting

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractieClot/mCl9 100%
2) fractie C20 t/m C29 <1 %
3) fractie C30 tim C35 <1 %
4) fractie C36 tim C40 <1 %

totale minerale olle gehalte: <100 pg/I

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, I. florisil clean-up.
Voorbewerking APO4 : Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.

Voorbewerking
water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, mcI. florisil clean-up.

Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up lijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbmndingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen ult extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit anatyse-certificaat, inclusief en eventuele bijlage(n). mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Rer.: 25991 9_certificaat_v 1
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Oliechromatogram 8 van 10

OUE-ONDERZOEK

Monstercode : 2784117
Uw referentie 14-Peilbuis I
Methode : minerale olle (florisli clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

.

1 2 3 i 4

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractieCl0t/mCl9 100%
2) fractie C20 tim C29 <1 %
3) fractie C30 tim C35 <1 %
4) fractie C36 tim C40 <1 %

totale minerale one gehalte: <100 pg/I

ANALYSEMETHODE

Voorbewerking
grond Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.

Voorbewerking APO4 : Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en viamionisatie detectie.
interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:

Veen
clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurBjke verbindingen ult extract.

PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, voorbiad en eventuele bijiagein). mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Ref.: 259919_certiflcaat_vl
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Laboratoria
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Oliechromatogram 9 van 10

IE-ONDERZOEK

Monstercode
: 2784118

Uw referentle : 15-Peilbuls I
Methode : minerale olie (florlsil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

.

1. 2 i 3 I 4

-*
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

I)
fractieClOUmCl9 100%

2) fractie C20 tim C29 <1 %
3) fractie C30 tim C35 <1 %
4) fractie C36 tim C40 <1 %

totale mlnerale olle gehalte: <100 pg/I

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Voorbewerking APO4 : Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, md. florisil clean-up.
Analyse Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:

Veen
clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

PAK clean-up Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorbiad en eventuele bijlage(n). mag niet anders dan In zijn geheel worden gereproduceerd.

Ref.: 259919_certificaat_vl
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Oliechromatogram 10 van 10

OMEGAM
Laboratoria

OLJE-ONDERZOEK

Monstercode
Uw referentle
Methode

2784119
16-Peilbuls I
mlnerale olle (florisli clean-up)

.

OLIECHROMATOGRAM

OLIEFRACTIEVERDELING

2

oliefractieverdeling

totale minerale olie gehalte: <100 pg/I

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grondI Voorbewerking APO4
Voorbewerking water

• Analyse
Interpretatie

1 3 4

I 1) fractie ClO tim C19
2) fractie C20 tim C29
3) fractie C30 tim C35
4) fractie C36 tim C40

75%
8%

14%
3%

Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. fiorisil clean-up.
Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibtiotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelljkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.• PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen ult extract.

I De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dt inclusief voorbiad en eventuele mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Ref.: 25991 9_certificaat_vl





Tabel I van 3

OMEGAM
Laboratoria

Dit analyse-certificaat. snclusief voorbiad en eventuele mag nietanders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- Do met een Q gemerkte analyses zija door RvA geaccrediteord (registratienummer 1086).
- De met eon S gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccred:teerd.

ANALYSECERTIFICAAT
Project code : 259920
Project omschrijving : 71590201-Tolbert De ZijIen
Opdrachtgever : MUG lngenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
2784120 = 17-Peilbuis 1
2784121 = 18-Peilbuis 1
2784122 = 19-Peilbuis I

Opgegeven bemon.datum : 02107/2008 02/07/2008 02/07/2008
Ontvangstdatum opdracht 03/07/2008 03/07/2008 03/07/2008
Monstercode 2784120 2784121 2784122
Matrix Grondwater Gronciwater Grondwater

Anorganische parameters - metalen
Metalen !CP-MS (opgelost):
S arseen (As) pg/I 9 7 4
S cadmium (Cd) pg/I <0,1 <0,1 0,2

S chroom (Cr) pg/I 7,0 <0,8 <0,8
S koper(Cu) pg/I 13 <1 <1
S kwik (Hg) pg/i <0,05 <0,05 <0,05
S load (Pb) pg/I 5 <1 <1
S nikkel (Ni) pg/I 18 8 19

S zink(Zn) pg/I 38 <5 15

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) pg/I <100 <100 <100

Organlsche parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S tolueen pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S ethylbenzeen pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S xyleen (ortho) pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S xylenen (som m+p) pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S naftaleen pg/I <0,2 <0,2 <0,2

S som xylenen pg/I 0,3 0,3 0,3
sam aromaten BTEX pg/I 0,7 0,7 0,7

Organlsche parameters - gehalogeneerd
V/uchfige chlooralifaten:
S dichloormethaan pg/I <1,0 <1,0 <1,0
S 1,1-dichloorethaan pg/I <0,5 <0,5 <0,5
S 1 ,2-dichloorethaan pg/I <0,5 <0,5 <0,5
S 1 ,2-dichlooretheen (trans) pg/I <0,5 <0,5 <0,5
S I ,2-dichlooretheen (cis) pg/I <0,5 <0,5 <0,5
S I ,2-dichloorpropaan pg/I <0,5 <0,5 <0,5
S trichloormethaan pg/I <0,1 <0,1 <0,1
S tetrachloormethaan pg/I <0,1 <0,1 <0,1
S 1,1,1-trichloorethaan pg/I <0,1 <0,1 <0,1
S 1,1,2-trichloorethaan pg/I <0,1 <0,1 <0,1
S trichlooretheen pg/i <0,1 <0,1 <0,1
S tetrachlooretheen pg/i <0,1 <0,1 <0,1

som C+T dichlooretheen pg/I 0,7 0,7 0,7
sam chlooralifaten pg/I 2,9 2,9 2,9

Chloorbenzenen (vluchtig):
S monochloorbenzeen pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S 1 ,2-dichloorbenzeen pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S 1,3-dichloorbenzeen pg/I 1,5 0,7 0,3
S 1,4-dichloorbenzeen pg/i <0,2 <0,2 <0,2

som dichloorbenzenen VKW pg/I 1,8 1,0 0,6

Ref.: 259920_certificaat_vl



Laboratoria
Tabel2van3

ANALYSECERTI FICAAT
Project code : 259920
Project omschrijving : 71590201 -Tolbert De Zijien
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
2784123 = 24-Peilbuis I
2784124 = pba-Peilbuis 1
2784125 = 1000-Peilbuis I

Opgegeven bemon.datum 02/07/2008 02/07/2008 02/07/2008
Ontvangstdatum opdracht : 03/07/2008 03(07/2008 03(07/2008
Monstercode : 2784123 2784124 2784125

Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

Anorganlsche parameters - metalen
Metalen !CP-MS (opgelost):
S arseen (As) pg/i 8 2 7

S cadmium (Cd) pg/i <0,1 <0,1 <0,1
S chroom (Cr) pg/i <0,8 2,0 1,2

S koper(Cu) pg/i 2 8 1

S kwik (Hg) pg/I <0,05 <0,05 <0,05
S lood (Pb) pg/I <1 9 <1
S nikkel (Ni) pg/I 15 3 7

S zink (Zn) pg/I 23 13 <5

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) pg/I <100 <100 <100

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S totueen pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S ethylbenzeen pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S xyleen (ortho) pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S xylenen (som m+p) pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S naftaleen pg/I <0,2 <0,2 <0,2

S som xylenen pg/I 0,3 0,3 0,3
som aromaten BTEX pg/I 0,7 0,7 0,7

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S dichloormethaan pg/I <1,0 <1,0 <1,0
S 1 ,1-dichloorethaan pg/I <0,5 <0,5 <0,5
S 1 ,2-dichloorethaan pg/I <0,5 <0,5 <0,5
S 1 ,2-dichlooretheen (trans) pg/I <0,5 <0,5 <0,5
S 1 ,2-dichlooretheen (cis) pg/I <0,5 <0,5 <0,5
S I 2-dichloorpropaan pg/I <0,5 <0,5 <0,5
S trichloormethaan pg/I <0,1 0,1 <0,1
S tetrachloormethaan pg/I <0,1 <0,1 <0,1
S 1,1,1 -trichloorethaan pg/I <0,1 <0,1 <0,1
S 1,1 ,2-trichloorethaan pg/I <0,1 <0,1 <0,1
S trichlooretheen pg/I <0,1 <0,1 <0,1
S tetrachlooretheen pg/i <0,1 <0,1 <0,1

sam C+T dichlooretheen pg/I 0,7 0,7 0,7
sam chlooralifaten pg/I 2,9 2,9 2,9

Chloorbenzenen (vluchtig):
S monochloorbenzeen pg/I <0,2 <0,2 <0,2
S I ,2-dichloorbenzeen pg/i <0,2 <0,2 <0,2
S 1,3-dichloorbenzeen pg/I 0,6 0,4 0,3

S 1 ,4-dichloorbenzeen pg/I <0,2 <0,2 <0,2

som dichloorbenzenen VKW pg/I 0,9 0,7 0,6

Ditanalyse-certiIicaat. inclusief voorbiad en eventuele btjlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gerepro<luceerd.

- De met sen Q gemerkte analyses zijn door RvA geaccredileerd (registrahenummer L086).
- De met een 'S geinerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.

Ref.: 259920_certificaat_vl



OMEGAM
Laboratoria

label 3 van 3

ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving

:

:

259920
71590201-Tolbert De Zijien

Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
2784126 = pb22-Peilbuis 1

Opgegeven bemon.datum : 02/07/2008
Ontvangstdatum opdracht : 03/07/2008
Monstercode : 2784126
Matrix : Grondwater

I Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):i S arseen (As) pg/i 10
S cadmium (Cd) pg/I 0,1

I s chroom (Cr) pg/I 2,5
• 5 koper (Cu) pg/I 10

S kwik (Hg) pg/i <0,05I S lood (Pb) pg/I 8

S nikkel (Ni) pg/i 13
S zink (Zn) pg/i 25

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) pg/i <100

I Organische parameters - aromatisch
VI uchtige aromaten:

I s benzeen pg/i <0,2
S tolueen pg/i <0,2
S ethylbenzeen pg/I <0,2I S xyleen (ortho) pg/i <0,2
5 xylenen (som m+p) pg/i <0.2i S naftaleen pg/I <0,2

S som xylenen pg/I 0,3
som aromaten BTEX pg/i 0,7

Organlsche parameters - gehalogeneerdI Vluchtige chlooralifaten:
S dichloormethaan pg/i <1,0

• S 1,1-dichloorethaan pg/i <0,5
S I ,2-dichloorethaan pg/I <0,5

I s i ,2-dichlooretheen (trans) pg/I <0,5
S 1 ,2-dichlooretheen (cis) pg/I <0,5
S I ,2-dichloorpropaan pg/I <0,5I S trichloormethaan pg/I <0,1
S tetrachloormethaan pg/I <0,1

I s 1,1,1-trichloorethaan pg/i <0,1
S 1,1 ,2-trichloorethaan pg/i <0,1
5 trichlooretheen pg/I <0,1I S tetrachlooretheen pg/I <0,1

som C+T dichlooretheen pg/I 0,7
som chlooralifaten pg/i 2,9

Chloorbenzenen (vluchtig):
S monochloorbenzeen pg/I <0,2
S 1 ,2-dichloorbenzeen pg/I <0,2I S 1,3-dichloorbenzeen pg/I 0,2

5 1 ,4-dichloorbenzeen pg/I <0,2

som dichloorbenzenefl VKW pg/I 0,5

Dit analyse-certiflcaat. inclusief voorbiad en eventuele bijlage(n). mag niet anders dan in zijn geheel woiden gereproduceerd.
- De met een 0' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd L086)
- De met een S gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.

Ret.: 259920_certificaat_vl
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Laboratoria
RvAIUI

Oliechromatogram 1 van 7

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2784120
liw referentle : 17-Peilbuls I
Methode minerale olle (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

1 2 3 I 4

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractieClOtlmCl9 100%
2) fractie C20 tim C29 <1 %
3) fractie C30 tim C35 <1 %
4) fractie C36 tim C40 <1 %

totale mlnerale olle gehalte: <100

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Voorbewerking APO4 : Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.

Voorbewerking
water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, mcI. florisil clean-up.

Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.

Interpretatie

Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n). mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd

Ref.: 259920_certificaat_vl



III

Oliechromatogram 2 van 7

OMEGAM
Laboratoria

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode
Uw referentie
Methode

2784121
18-Peilbuls I
minerale olle (florisil clean-up)

I) fractieClot/mCl9
2) fractie C20 tim C29
3) fractie C30 tim C35
4) fractie C36 tim C40

Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, md. florisil clean-up.
Hexaanextractie gebaseerd op Iso 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Gaschromatograaf met capillaire kolom en viamionisatie detectie.
Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

100%
<1%
<1%
<1%

totale minerale olle gehalte: <100 pgIl

OLIECHROMATOGRAM

.4

OLIEFRACTIEVERDELING

oliefractieverdeling

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond
Voorbewerking APO4
Voorbewerking water
Analyse
lnterpretatie

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:

Veen
clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract,

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorbiad en eventuele bijlage(n). mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Ref.: 259920_certificaat_vl
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Oliechromatogram 3 van 7

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2784122
Uw referentie : 19-PeUbuis I
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

1 2 3 i 4

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

i)
fractie dO tim C19 91 %

2) fractie C20 tim C29 5 %
3) fractie C30 tim C35 5 %
4) fractie C36 tim C40 <1 %

totale minerale olle gehalte: <100 pg/I

ANALYSEMETHODE• Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Voorbewerking APO4 : Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mci. florisil clean-up.

Voorbewerking
water : Hexaanextractie gebaseerd op Iso 9377-2, mc fiorisil clean-up.

Analyse Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De voigende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen ult extract.
PAK clean-up Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Ott anatyse-certificaat, nclusief voobtad en eventuele bujtage(n). mag niet anders dan in ziJn geheet worden gereproduceerd.

Ref.: 259920_certiticaat_vl



OMEGAM
Laboratoria

evA

Oliechromatogram 4 van 7

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2784123
Uw referentle 24-Pelibuls I
Methode : mlnerale olie (florlsil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

1 2 3 4

-,
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractieClOt/mCl9 100%
2) fractie C20 tim C29 <1 %
3) fractie C30 tim C35 <1 %
4) fractie C36 tim C40 i %

totale rninerale olie gehalte: <100 pg/I

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grand : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Voorbewerking APO4 Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Analyse Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:

Veen
clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

PAK clean-up Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

S De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certiflcaat, inclusief voorbiad en eventuele bijlage(n). mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Ref.: 259920_certiflcaat_vl



RvAI III

Oliechromatogram 5 van 7

OMEGAM
Laboratoria

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode
Uw referentie
Methode

2784124
pba-Peflbuis I
minerale ofle (florisli clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

-9
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractieClOtlmCl9
2) fractie C20 tim C29
3) fractie C30 tim C35
4) fractie C36 tim C40

100%
<1%
<1%
<1%

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond
Voorbewerking APO4
Voorbewerking water
Analyse
Interpretatie

Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Gaschromatograaf met capillaire kolom en viamionisatie detectie.
Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek..

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:

Veen
clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

PAK clean-up Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een vanabele schaalindeling)

Ref.: 259920_certiflcaat_vl

totale minerale olie gehalte: <100 pgIl

Od analyse-certificaat, inclusief voorbiad en eventuee bijlage(n). mao niet anders dan in zijn geheet worden gereproduceerd.
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Oliechromatogram 6 van 7

W OMEGAM
Laboratoria

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode
Uw referentle
Methode

2784125
1000-PeUbuls I
minerale olie (florisil clean-up)

1) fractieClotlmCl9
2) fractie C20 tim C29
3) fractie C30 tim C35
4) fractie C36 tim C40

100%
<1%
<1%
<1%

totale minerale olle gehalte: <100 pgIl

ANALYSEMETHODE

Voorbewerking
grond

Voorbewerking APO4
Voorbewerking water
Analyse
I nterpretatie

Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, md. florisil clean-up.
Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Hexaanextractie gebaseerd op Iso 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogeuijkheden kunnen worden aangevraagd:

Veen
clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen ult extract.

PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen ult extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Ref.: 259920_certiticaat_vl

OLIECHROMATOGRAM

-p

OLIEFRACTIEVERDELING

oliefractieverdeling

Dft analyse-certiftcaat, inclusief voorblad en eventuele bijiagein), mag niel anders dan in zijo geheel worden gereproduceerd.
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Oliechromatogram 7 van 7

OMEGAM
Laboratoria

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode
Uw referentle
Methode

2784126
pb22-Pellbuls I
minerale olie (florisil clean-up)

1) fractie dO tim Cl 9
2) fractie C20 t/m C29
3) fractie C30 tim C35
4) fractie C36 tim C40

100%
<1 %
<1%
<1%

totale mlnerale olle gehalte: <100 pg/I

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond
Voorbewerking APO4
Voorbewerking water
Analyse
Interpretatie

Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. fiorisil clean-up.
Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Gaschromatograaf met capillaire kolom en viamionisatie detectie.
Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogeliJkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up Verwijdert eventuele restanten verbindingen ult extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingeri ult extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(I-let chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Ref.: 259920_certificaat_vl

OLIECHROMATOGRAM

OLIEFRACTIEVERDELING

oliefractieverdeling

Dit analyse-certificaat, voorblad en eventuele bijlage(n). mag niet anders dan In zljn geheel worden gereproduceerd.



OMEGAM
Laboratoria

Rd liii öô..'

MUG lngenieursbureau b.v.
T.a.v. de heer 0. van der Wolde
Postbus 136
9350 AC LEEK

Uw kenmerk : 71590201-Tolbert De Zijien
Ons kenmerk : Project 259224
Validatieref. : 259224_certificaat_vl
Bijlage(n) : 5 tabel(Ien) + 7 oliechromatogram(men) + factuur

Amsterdam, 4 juli 2008

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

1k wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". Deze voorschriften zijn, voor zover
mogelijk, ontleend aan NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

1k vertrouw erop uw opdracht naar tevredenheid en conform de afspraak te hebben uitgevoerd. Heeft u
naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek 1k u contact op te nemen met onze
kiantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

61
drs. R.R. Often
Directeur

Op diR certificaat zrjn onze algemene voorwaarden van toepassing.
DIR analyse-certificaat mag flieR anders dan In zijn gelieel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 680 ABN'AMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nI



WOMEGAM
Laboratoria

Tabel 1 van 5

ANALYSECERTI FICAAT
Project code : 259224
Project omschrljving : 71590201-Tolbert De Zijien
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
2684520 = MMA
2684521 = MMB
2684522 = MMC

Opgegeven bemon.datum : 26/06/2008 26/06/2008 26106/2008

Ontvangstdatum opdracht : 27/06/2008 27/06/2008 27/06/2008

Monstercode : 2684520 2684521 2684522

Matrix : Grond Grond Grond

Monstervoorbewerking
S NEN5709 (steekmonster) ltgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 81,9 87,5 87,5
S organische stof (gec. voor lutum) % 0,9 0,8 <0,1
S Iutumgehalte (pipetmethode) % (rn/rn ds) 21,3 3,7 16,1

Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-AES:
S arseen (As) mg/kg ds 2 <2 <2
S cadmium (Cd) mg/kg ds <0,08 <0,08 <0,08
S chroom (Cr) mg/kg ds 25 9 12

S koper (Cu) mg/kg ds 12 4 6

S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,02 <0,03 <0,03
S lood (Pb) mg/kg ds 6 4 5

S nikkel (Ni) mg/kg ds 14 4 6

S zink (Zn) mg/kg ds 30 15 15

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds <50 100 <50

Organische parameters - aromatisch
Po!ycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,09 <0,07
Q acenaftyleen mg/kg ds <0,05 <0,05 <0,05
Q acenafteen mg/kg ds <0,05 <0,05 <0,05
Q fluoreen mg/kg ds <0,05 <0,05 <0,05
S fenanthreen mg/kg ds <0,01 0,05 0,04
S anthraceen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01
S fluorantheen mg/kg ds <0,01 0,04 <0,01
Q pyreen mg/kg ds <0,02 0,03 <0,01
S beriz(a)anthraceen mg/kg ds <0,03 0,01 0,01

S chryseen mg/kg ds <0,03 0,01 <0,01
Q benzo(b)fluorantheen mg/kg ds <0,02 0,02 <0,02
S benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01
S benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01
Q dibenz(a,h)anthraceen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,02
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,02 <0,02 <0,02
S indeno(1 ,2,3cd)pyreen mglkg ds <0,03 <0,02 <0,02

S som PAK (10) (zonder 0,7) mg/kg ds <0,16 <0,20 <0,16
S som PAK (10) (met 0,7) mg/kg ds <0,15 <0,23 <0,17

Organische parameters - gehalogeneerd
S extr. org. halogeen (EOX) mg/kg ds 0,10 9,8 <0,1

i analyse-certiflcaat. inclusief voorbfad en eventuele bijlage(n), mag niet anders den in zilrt geheel worden gereproduceerd.
- De me een Q gemerkte analyses zgn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een S gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.

Ref.: 259224_certificaat_vl



Laboratoria
Tabel2van5

ANALYSECERTIFIC AAT

Project code : 259224
Project omschnjving : 71590201-Tolbert De Zijien
Opdrachtgever : MUG lngenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
2684523 = MMD
2684524 = MME
2684525 = MMF

Opgegeven bemon.datum : 26/06/2008 26/06/2008 26/06/2008
Ontvangstdaturn opdracht : 27/06/2008 27/06/2008 27/06/2008
Monstercode : 2684523 2684524 2684525
Matrix : Grond Grond Grond

Monstervoorbewerking
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S voorbewerking N EN5709 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 85,8 85,4 86,7
S organische stof (gec. voor lutum) % 0,5 1,9 <0,1
S Iutumgehalte (pipetmethode) % (rn/rn ds) 13,0 3,4 14,7

Anorganische parameters - metalen
Meta/en ICP-AES:
S arseen (As) mg/kg ds 4 2 2

S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,11 <0,08 <0,08
S chroom (Cr) mg/kg ds 22 7 16

S koper (Cu) mg/kg ds 10 5 7

S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,03 0,03 <0,03
S lood (Pb) mg/kg ds 7 7 5

S nikkel (Ni) mg/kg ds 17 5 11

S zink (Zn) mg/kg ds 25 11 18

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (fiorisil clean-up) mg/kg ds <50 62 <50

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen: .

S naftaleen mg/kg ds <0,1 <0,05 <0,05
Q acenaftyleen mg/kg ds <0,05 <0,05 <0,05
Q acenafteen mg/kg ds <0,05 <0,05 <0,05
Q fluoreen mg/kg ds <0,05 <0,05 <0,05
S fenanthreen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01
S anthraceen mg/kg ds <0,02 <0,01 <0,02
S fluorantheen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01
Q pyreen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01
S benz(a)anthraceen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01
S chryseen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01
Q benzo(b)fluorantheen mg/kg ds <0,02 <0,02 <0,02
S benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01
S benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01
Q dibenz(a,h)anthraceen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,11 <0,02 <0,02
S irideno(1 ,2,3cd)pyreen mg/kg ds 0,05 <0,02 <0,03

S som PAK (10) (zonder 0,7) mg/kg ds <0,28 <0,16 <0,16
S som PAK (10) (met 0,7) mg/kg ds <0,26 0,11 <0,13

Organlsche parameters - gehalogeneerd
S extr. org. halogeen (EOX) mg/kg ds <0,1 <0,1 <0,1

Ditanalyse-certiIicaat. inclusief voorbiad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in 2ijn geheel worden gereproduceerd.
• De met een 0 gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S gemerkie analyses zijn op basis van hat schema AS 3000 geaccrediteerd.

Ref.: 259224_certificaat_vl
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label 3 van 5

ANALYSECERTI FICAAT
Project code : 259224
Project omschrljvlng : 71590201-Tolbert De Zijien
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
2684526 = MMG

Opgegeven bemon.datum 26/06/2008
Ontvangstdatum opdracht 27/06/2008
Monstercode 2684526
Matrix Grond

Monstervoorbewerking
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fyslsch
S droogrest % 84,2
S organische stof (gec. voor lutum) % 1,3
S lutumgehalte (pipetmethode) % (rn/rn ds) 5,3

Anorganlsche parameters - metalen
Meta/en ICP-AES:
S arseen (As) mg/kg ds <2
S cadmium (Cd) mg/kg ds <0,09
S chroom (Cr) mg/kg ds <9
S koper (Cu) mg/kg ds 3

S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds <0,03
S lood (Pb) mg/kg ds <3
S nikkel (Ni) mg/kg ds 4
S zink (Zn) mg/kg ds <7

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds

I

j

j
j

j

<50

Organische parameters - aromatisch
Po/ycyclische koo/waterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds <0,05
Q acenaftyleen mg/kg ds <0,05
Q acenafteen mg/kg ds <0,05. Q fluoreen
S fenanthreen

mg/kg ds
mg/kg ds

<0,05
<0,01

S anthraceen mg/kg ds <0,01
S fluorantheen mg/kg ds <0,01
Q pyreen mg/kg ds <0,01
S benz(a)anthraceen mg/kg ds <0,01
S chryseen mg/kg ds <0,01
Q benzo(b)fluorantheen mg/kg ds <0,02
S benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01
S benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01
Q dibenz(ah)anthraceen mg/kg ds <0,01
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,02
S indeno(1 ,2,3cd)pyreen mg/kg ds <0,02

S som PAK (10) (zonder 0,7) mg/kg ds <0,16
S som PAK (10) (met 0,7) mg/kg ds 0,11

Organische parameters - gehalogeneerd
S extr. org. halogeen (EOX) mg/kg ds 0,10

i analyse-certlficaal. inclusief voorbiad er' eventuele bij!age(n), mag fiat anders dan in zijn geheel woiden gereproduceerd.
- De met een gernerkte analyses zqn door RVA geaccrediteerd (registratienummer 1086).
- De met een S geirerkie analyses zijn op basis van hat schema AS 3000 geaccrediteerd.

Ref.: 259224_certificaat_vl
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Tabel 4 van 5

ANALYSECERTIFICAAT
Project code : 259224
Project omschrijving : 71590201.Tolbert De Zijien
Opdrachtgever :

0

MUG Ingenieursbureau b.v.

pmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organlsche stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het in het analyse certificaat gerapporteerde gehalte lutum. Indien het

I lutum gehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutum gehalte van 5,4% (gemiddeld lutum gehalte
Nederlandse bodem, AS 3010, prestatieblad organische stof gehalte in grond).

Uwreferentie : MMA• Monstercode : 2684520

I Opmerking(en) bij resultaten:
benz(a)anthraceen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
chryseen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
indeno(1 ,2,3cd)pyreen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
pyreen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som PAK (10) (met 0,7): - De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5

Uwreferentie : MMB• Monstercode : 2684521

Opmerking(en) resultaten:
naftaleen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som PAK (10) (met 0,7): - De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5

Uwreferentie : MMCI Monstercode : 2684522

I Opmerking(en) bij resultaten:
dibenz(a,h)anthraceen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

I naftaleen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som PAK (10) (met 0,7): - De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5

Uwreferentie : MMD
Monstercode : 2684523I Opmerking(en) bij resultaten:

I anthraceen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
benzo(ghi)peryleen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
naftaleen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

• som PAK (10) (met 0,7): - De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5

I Uw referentie : MME
Monstercode : 2684524

U Opmerking(en) bij resultaten:
som PAK (10) (met 0,7): - De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5

Uw referentie : MMF
Monstercode : 2684525

Opmerking(en) bij resultaten:I anthraceen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
indeno(1 ,2,3cd)pyreen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som PAK (10) (met 0,7): - De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5

Dit analyse-certificaat. inclusief voorbtad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel warden gereproduceerd.

259224_certificaat_vl
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Tabel 5 van 5

ANALYSECERTIFICAAT
Project code : 259224

I Project omschrijving 71590201-Tolbert De Zijien
Opdrachtgever : MUG lngenieursbureau b.v.

• Uwreferentie : MMG
Monstercode : 2684526

1 Opmerking(en) bij resultaten:
sam PAK (10) (met 0,7): - De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5

I
I
I
I.
U

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I DII inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), meg niet anders den in zijn geheel worden gereproduceerd.
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Oliechromatogram 1 van 7

OMEGAM
— Laboratoria

OLIE-ONJDERZOEK

Monstercode
Uw referentle
Methode

2684520
MMA
mlnerale olie (florisil clean-up)

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractieClOt/mCl9
2) fractie C20 tim C29
3) fractie C30 tim C35
4) fractie C36 Urn C40

<1%
<1 %

100 %
<1%

totale minerale olie gehalte: <50 mg/kg ds

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

OLIECHROMATOGRAM

S

-p

oliefractieverdeling

ANALYSEM ETHODE
Voorbewerking grond
Voorbewerking APO4
Voorbewerki ng water
Analyse
Interpretatie

Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Gaschromatograaf met capillaire kolom en viamionisatie detectie.
Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

analyse-certificaat, inclusief voorbiad en eventuele bqlage(n). mag niel anders dan in zIJn geheel worden gereproduceerd.

Ref.: 259224certificaat_vl
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Oliechromatogram 2 van 7

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2684521
Uw referentle : MMB
Methode : mlnerale olie (florisli clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

1 2 4

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie dO tim C19 21 %
2) fractie C20 tim C29 45 %
3) fractie C30 t/m C35 27 %
4) fractie C36 tim C40 6 %

totale minerale olle gehalte: 100 mg/kg ds

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Voorbewerking APO4 : Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Analyse Gaschromatograaf met capillaire kolom en viamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvuiiende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen ult extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Ott arvalyse-certiflcaat, inclusief voorbiad en eventuele bijlage(n). mag ntet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Ref.: 259224_certiflcaat_vl
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Laboratoria
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Oliechromatogram 3 van 7

IE-ONDERZOEK

Monstercode : 2684522
Uw referentie : MMC
Methode : minerale oDe (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

4

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractieClOtirnCl9 36%
2) fractie C20 Urn C29 42 %
3) fractie C30 tim C35 21 %
4) fractie C36 tim C40 <1 %

totale rnlnerale oDe gehalte: <50 mg/kg ds

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, I. florisil clean-up.
Voorbewerking APO4 : Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Voorbewerking water Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, mcI. fiorisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen ult extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen ult extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Ref.: 259224_certificaat_vl
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Oliechromatogram 4 van 7

OLIE-ONDERZOEI<

Monstercode : 2684523
Uw referentie : MMD
Methode : mlnerale olle (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

1 2 3 -I

-,
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractieCl0tlmCl9 9%
2) fractie C20 tim C29 35 %
3) fractie C30 tim C35 46 %

4) fractie C36 tim C40 10 %

totale minerale cUe gehalte: <50 mg/kg ds

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Voorbewerking APO4 : Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Voorbewerkmng water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
lnterpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbmndingen uit extract.
PAK clean-up Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit inclusief voorbiad en eventuele bijlage(n). mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Ref.: 259224_certificaat_vl



*53000

avAl III b.h..'

Oliechromatogram 5 van 7

OMEGAM
Laboratoria

OLIE-ONDERZOEI<

Monstercode* Uw
Methode

2684524
MME
minerale olie (florisH clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

1) fractie ClO tim C19
2) fractie C20 tim C29
3) fractie C30 t/m C35
4) fractie C36 t/m C40

2

2%
28%
55%
14%

I
I

4

totale minerale olie gehalte: 62 mg/kg ds

ANALYSEMETHODE, Voorbewerking grond
Voorbewerking APO4
Voorbewerking water
Analyse
Interpretatie

Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen ult extract.
PAK clean-up Verwijdert nagenoeg aIle PAK-verbindingen uit extract.

$ De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalmndeling)

Ref.: 259224_certiftcaat_vl

OLIEFRACTIEVERDELING

-p
oliefractieverdeTing

Dit inclusief voorbiaci en eventuele bqlage(n). mag niet anders dan in geheel worden gereproduceerd.
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Oliechromatogram 6 van 7

OMEGAM
Laboratoria

OLIE-ONDERZOEK

OLIECHROMATOGRAM

1 2 i 3 4

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractieCl0t/mCl9
2) fractie C20 tim C29
3) fractie C30 tim C35
4) fractie C36 tim C40

2%
38%
50%
10%

totale minerale olie gehalte: <50 mglkg ds

I ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grondI Voorbewerking APO4
Voorbewerking waterI Analyse
Interpretatie

Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Hexaanextractie gebaseerd op Iso 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Gaschromatograaf met capillaire kolom en viamionisatie detectie.
Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De
hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.

(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Ref.: 259224_certificaat_vl

Monstercode
Uw referentle
Methode

2684525
MMF
mlnerale dIe (florlsll clean-up)

oliefractieverdeling

Ott anatyse-certificaat, inclusief voorbiad en eventuele mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
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Oliechromatogram 7 van 7

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2684526
Uw referentie : MMG
Methode : minerale olle (florisli clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

1 2 3 I 4

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractieClOtJmClg <1%
2) fractie C20 tim C29 3 %
3) fractie C30 tim C35 86 %
4) fractie C36 t/m C40 11 %

totale minerale olle gehalte: <50 mglkg ds

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.

Voorbewerking
APO4 : Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.

Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op Iso 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.• Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up Verwijdert nagenoeg aile PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
$ (Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorbiad en eventuele bijlage(n). mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Ref.: 259224_certificaatvl
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MUG lngenieursbureau b.v.
T.a.v. de heer D. van der Wolde
Postbus 136
9350 AC LEEK

Uw kenmerk 71590201-Tolbert De Zijien
Ons kenmerk Project 259225
Validatieref. : l
Bijlage(n) : 4 tabel(Ien) + 7 oliechromatogram(men) + factuur

Amsterdam, 4 juli 2008

zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

1k wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". Deze voorschriften zijn, voor zover
mogelijk, ontleend aan NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

1k vertrouw erop uw opdracht naar tevredenheid en conform de afspraak te hebben uitgevoerd. Heeft U
naar aanleiding van deze rapportage nag vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze
kiantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Often
Directeur

Op dit certificaat onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certiflcaat mag niet ariders dan in zijn geheel worden 9ereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 680 ABNAMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL81 39.67.1 32.B01

HJE Wenckebachweg 120 Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nI
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I CAAT

analyse-certiricaat inclusief voorbiad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
• De met een 0 gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- c met een genterkte analyses zijn op basis van hat schema AS 3000

Project code : 259225
Project omschrijving : 71590201 -Tolbert De Zijien
Opdrachtgever MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
2684527 = MMH
2684528 = MMI
2684529 = MMJ

Opgegeven bemon.datum 26/06/2008 26/06/2008 26/06/2008
Ontvangstdatum opdracht : 27/06/2008 27/06/2008 27/06/2008
Monstercode : 2684527 2684528 2684529
Matrix : Grond Grond Grond

Monstervoorbewerking
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 92,1 87,6 86,4
S organische stof (gec. voor lutum) % 1,6 0,3 1,6
S Iutumgehalte (pipetmethode) % (rn/rn ds) 2,2 17,0 3,2

Anorganische parameters - metalen
Metalon ICP-AES:
S arseen (As) mg/kg ds <2 2 <2
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,08 0,08 <0,08
S chroom (Cr) mg/kg ds <8 12 <8
S koper (Cu) mg/kg ds 3 10 3

S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,03 0,02 <0,03
S lood (Pb) mg/kg ds 5 6 3

S nikkel (Ni) mg/kg ds 2 12 3

S zink (Zn) mg/kg ds 11 26 <7

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds <50 <50 <50

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,08 <0,05
Q acenaftyleen mg/kg ds <0,05 <0,05 <0,05
Q acenafteen mg/kg ds <0,05 <0,05 <0,05
Q fluoreen mg/kg ds <0,05 <0,05 <0,05
S fenanthreen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01
S anthraceen mg/kg ds <0,01 <0,02 <0,01
S fluoraritheen mg/kg ds 0,03 <0,01 <0,01
Q pyreen mg/kgds <0,01 <0,01 <0,01
S benz(a)anthraceen mg/kg ds 0,02 <0,02 <0,01
S chryseen mg/kg ds 0,02 <0,01 <0,01
Q benzo(b)fluorantheen mg/kg ds 0,03 <0,02 <0,02
S benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,02 <0,01 <0,01
Q dibenz(a,h)anthraceen mg/kg ds <0,01 0,02 <0,01
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,02 <0,02 <0,02
S indeno(1 ,2,3cd)pyreen mg/kg ds <0,02 0,04 <0,02

S som PAK (10) (zonder 0,7) mg/kg ds <0,16 <0,16 <0,16
S som PAK (10) (met 0,7) mg/kg ds 0,17 <0,18 0,11

Organische parameters - gehalogeneerd
S extr. org. halogeen (EOX) mg/kg ds <0,1 <0,1 <0,1

Ref.: 259225_certiflcaat_vl
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Project code : 259225
Project omschrijving : 71590201-Tolbert De Zijien
Opdrachtgever : MUG Ingenleursbureau b.v.

Mo nsterreferenties
2684530 = MMK
2684531 = MML
2684532 = MMM

Opgegeven bemon.datum : 26/06/2008 26/06/2008 26/06/2008
Ontvangstdatum opdracht : 27/06/2008 27/06/2008 27/06/2008
Monstercode : 2684530 2684531 2684532

Matrix : Grond Grond Grond

Monstervoorbewerking
S NEN5709 (steekrnonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest 92,7 88,9 88,5
S organische stof (gec. voor lutum) % 2,0 5,5 3,8

S Iutumgehalte (pipetmethode) % (rn/rn ds) 3,6 4,0 6,1

Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-AES:
S arseen (As) mg/kg ds <2 <2 2

S cadmium (Cd) mg/kg ds <0,08 0,11 0,11

S chroom (Cr) mg/kg ds <8 <8 <8
S koper (Cu) mg/kg ds 5 7 6

S kwik (Hg) FIASIFims mg/kg ds 0,03 0,07 0,07

S lood (Pb) mg/kg ds 6 14 12

S nikkel (Ni) mg/kg ds 3 2 4

S zink (Zn) mg/kg ds 7 12 16

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (fiorisil clean-up) mg/kg ds 56 60 110

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,05 <0,05
Q acenaftyleen mg/kg ds <0,05 <0,05 <0,05
Q acenafteen mg/kg ds <0,05 <0,05 <0,05
Q fluoreen mg/kg ds <0,05 <0,05 <0,05
S fenanthreen mg/kg ds <0,01 <0,01 0,02

S anthraceen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01
S fluorantheen mg/kg ds <0,03 0,02 0,05

Q pyreen mg/kg ds <0,02 0,02 0,04
S benz(a)anthraceen mg/kg ds <0,01 <0,01 0,03

S chryseen mg/kg ds <0,01 0,01 0,03

o benzo(b)fluorantheen mg/kg ds <0,02 <0,02 0,03

S benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01 <0,01 0,02

S benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01 <0,01 0,03

0 dibenz(a,h)anthraceen mg/kg ds <0,02 <0,01 <0,02
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,02 <0,02 <0,02
S indeno(1 ,3cd)pyreen mg/kg ds <0,02 <0,02 0,02

S som PAK (10) (zonder0,7) mg/kg ds <0,16 <0,16 0,20

S som PAK (10) (met 0,7) mg/kg ds <0,13 0,13 0,26

Organische parameters - gehalogeneerd
S extr. org. halogeen (EOX) mg/kg ds <0,1 <0,1 0,20

Dit analyse-certihcaat inclusiet voorbiad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een gernerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratuenummer L086).
- De met een 'S gemeride analyses zijn op basis vail het schema AS 3000 geaccrediteerd.

Ref.: 259225_certificaat_vl
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Project code : 259225
Project omschrijvlng : 71590201 -Tolbert De Zijien
Opdrachtgever : MUG lngenleursbureau b.v.

Monsterreferenties
2684533 = MMN

Opgegeven bemon.datum : 26106/2008
Ontvangstdatum opdracht 27/06/2008
Monstercode : 2684533
Matrix : Grond

Monstervoorbewerking
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 87,1
S organische stof (gec. voor lutum) % 8,2
S Iutumgehalte (pipetmethode) % (rn/rn ds) 6,2

Anorganlsche parameters - metalen
Metalen ICP-AES:
S arseen (As) mg/kg ds 2
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,19
S chroom (Cr) mg/kg ds <8
S koper (Cu) mg/kg ds 10
S kwik (Hg) HAS/Fims mg/kg ds 0,08
S lood (Pb) mg/kg ds 21
S nikkel (Ni) mg/kg ds 3
S zink (Zn) mg/kg ds 26

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 140

Organische parameters - aromatisch
Polycyc!ische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds <0,05
Q acenaftyleen mg/kg ds <0,05
Q acenafteen mg/kg ds <0,05
Q fluoreen mg/kg ds <0,05
S fenanthreen mg/kg ds <0,01
S anthraceen mg/kg ds <0,01
S fluorantheen mg/kg ds 0,03
Q pyreen mg/kg ds 0,02
S benz(a)anthraceen mg/kg ds 0,01
S chryseen mg/kg ds 0,02
Q benzo(b)fluorantheen mg/kg ds 0,03
S benzo(k)f]uorantheen mg/kg ds 0,01
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,01
Q dibenz(a,h)anthraceen mg/kg ds <0,01
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,02
S indeno(1 ,23cd)pyreen mg/kg ds <0,02

S som PAK (10) (zonder 0,7) mg/kg ds <0,16
S som PAK (10) (met 0,7) mg/kg ds 0,16

Organische parameters - gehalogeneerd
S extr. org. halogeen (EOX) mg/kg ds <0,1

DiR analyse-certiRicaat. inclusieR voorbiad en eventuele bijlage(n). mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 0 gemerkte analyses zIjn door RVA geaccrediteerd (registralienummer L086).
- Dc met een S' gemerkte analyses zi3n op basis van heR schema AS 3000 geaccrediteerd.

Ref.: 259225_certiflcaat_vl
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ANALYSECERTIFICAAT
Project code : 259225
Project omschrijvlng : 71590201-Tolbert De Zijien
Opdrachtgever :

0

MUG Ingenieursbureau b.v.

pmerkingen m.b.t. analyses

• Opmerking(en)

I Organlsche stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het in het analyse certificaat gerapporteerde gehalte lutum. Indien het
lutum gehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutum gehalte van 5,4% (gemiddeld lutum gehalteI Nederlandse bodem, AS 3010, prestatieblad organische stof gehalte in grond).

Uwreferentie : MMH
Monstercode : 2684527

Opmerking(en) bU resultaten:I scm PAK (10) (met 0,7): - De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5

I Uwreferentie MMI
Monstercode : 2684528

I Opmerking(en) bij resultaten:
anthraceen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrixI benz(a)anthraceen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
naftaleen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

• scm PAK (10) (met 0,7): - De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5

Uw referentie : MMJI Monstercode : 2684529

I Opmerking(en) bij resultaten:
scm PAK (10) (met 0,7): - De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5

Uw referentie MMK
Monstercode : 2684530

Opmerking(en) bij resultaten:I dibenz(a,h)anthraceen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
fluorantheen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

I pyreen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som PAK (10) (met 0,7): - De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5

• Uw referentie MML
Monstercode : 2684531

Opmerking(en) bij resuitateri:
som PAK (10) (met 0,7): - De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5

Uw referentie : MMM
Monstercode : 2684532

a Opmerking(en) bij resultaten:
dibenz(a,h)anthraceen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som PAK (10) (met 0,7): - De sommatie is uitgevoerd volgens A53000 paragraaf 2.5

Uwreferentie : MMN
Monstercode : 2684533

I Opmerking(en) resultaten:
scm PAK (10) (met 0,7): - De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5

Dii inclusief voorbiad en eventuele bijlage(n). meg met anders dan in geheel worden gereproduceerd

25g225certifcaatvl
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Laboratoria
RvAI I

Oliechromatogram 1 van 7

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2684527• Uw referentle : MMH
Methode : minerale olle (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

1 2 3 I

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractieCl0t/mCl9 5%
2) fractie C20 tim C29 35
3) fractie C30 tim C35 49 %
4) fractie C36 t/m C40 10 %

totale minerale olie gehalte: <50 mglkg ds

ANALYSEMETHODE

Voorbewerking
grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.

Voorbewerking APO4 : Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op Iso 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De voigende aanvuiiende clean-up mogelljkheden kunnen worden aangevraagd:

Veen
clean-up Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen ult extract.

PAK clean-up Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Cit analyse-certiftcaat, inclusief voorbiad en eventuele bijlage(n). mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Ref.: 259225_certificaat_vl
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Oliechromatogram 2 van 7

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2684528
Uw referentle MMI
Methode : mlnerale olle (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

1 2 3 I

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractieClOtlmCl9 1%
2) fractie C20 tim C29 38 %
3) fractie C30 tim C35 55 %
4) fractie C36 tim C40 6 %

totale minerale olie gehalte: <50 mg/kg ds

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond r Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Voorbewerking APO4 Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en viamionisatie detectie.
Interpretatie Raadpleeg voor de typenng van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit anatyse-certiflcaat, inctusief voorblad en eventuele bijlage(n). mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Ref.: 259225_certiflcaat_vl
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Oliechromatogram 3 van 7

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2684529
Uw referentie : MMJ
Methode : minerale olie (florisll clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

1 2 3 I

-p

olieIractieverdehng

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractieCl0t/mCl9 3%
2) fractie C20 tim C29 28 %
3) fractie C30 tim C35 56 %
4) fractie C36 tim C40 12 %

totale minerale oDe gehaite: <50 mg/kg ds

ANALYSEMETHODE

Voorbewerking
grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, md. florisil clean-up.

Voorbewerking APO4 : Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De voigende aanvuilende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:

Veen
clean-up Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen ult extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat. inclusief voorbiad en bijlage(n). mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Ref.: 259225_certificaat_vl
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OLIE-ONDERZOEK

Monstercode
Uw referentle
Methode

2684530
MMK
minerale olie (florisil clean-up)

.

OLIECHROMATOGRAM

1 2 i 3 I 4

OLIEFRACTIEVERDELING

totale minerale olie gehalte: 56 mglkg ds

-,
oliefractieverdeling

Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

1) fractieClOt/mCl9
2) fractie C20 tim C29
3) fractie C30 tim C35
4) fractie C36 tim C40

4%
32%
47%
17%

ANALYSEMETHODE

U
Voorbewerking grond
Voorbewerking APO4
Voorbewerking water• Analyse
I nterpretatie

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbmndingen uit extract.

U PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen ult extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n). mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Ref.: 259225_certificaat_vl
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I Oliechromatogram 5 van 7

OMEGAM
Laboratoria

IE-ONDERZOEK

OLIECHROMATOGRAM

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractieClOt/mCl9
2) fractie C20 tim C29
3) fractie C30 tim C35
4) fractie C36 tim C40

1%
28%
56%
15%

totale minerale olie gehalte: 60 mg!kg ds

Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, mcI. flonsil clean-up.
Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

Monstercode
Uw referentle
Methode

2684531
MML
minerale olIe (florisil clean-up)

1 2 3 4

-,
oliefractieverdeling

I ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond

• Voorbewerking
Voorbewerking water

I Analyse
Interpretatie

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbmndingen uit extract.

• PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbmndingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.I (Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certihcaat, unclusief voorbiad en eventuele bij!age(n). mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Ref.: 259225_certificaat_vl
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Oliechromatogram 6 van 7

OMEGAM
Laboratoria

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode
Uw referentie
Methode

2684532
MMM
minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

2 3 I 4

-p

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie dO tim C19
2) fractie C20 tim C29
3) fractie C30 tim C35
4) fractie C36 t/m C40

2%
24%
59%
16%

totale minerale olle gehalte: 110 mg/kg ds

Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.
Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, il. florisil clean-up.
Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalmndeling)

.

oliefractieverdeling

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond

I Voorbewerking APO4
Voorbewerking water
AnalyseI Interpretatie

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

Dit analyse-certificaat, voorblad en eventuele bijlage(n). mag anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Ref.: 259225_certificaat_vl



OMEGAM
Laboratoria

Oliechromatogram 7 van 7

OLIE-ONDERZOE}(

Monstercode : 2684533
Uw referentie : MMN
Methode : minerale olle (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

1 2 3 4

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractieClOtJmClg 2%
2) fractie C20 tim C29 28 %
3) fractie C30 t/m C35 54 %
4) fractieC36tlmC4o 17%

totale minerale olie gehalte: 140 mg/kg ds

ANALYSEMETHODEVoorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, mcI. florisil clean-up.

Voorbewerking
APO4 Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, md. fiorisil clean-up.

Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op Iso 9377-2, mcI. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en viamionisatie detectie.• Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM

De
volgende iende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:

Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbmndingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit anatyse-certificaat aclusief voorbiad en eventuele bijlage(n). mag niet anders don in zijn geheel worden gereproduceerd.

Ref.:
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Bijlage 5 Beproevingscertufucaat
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KOAC NPC
KOAC.NPC

Leonard Springerlaan 5

Postbus 8136

9702 KC Groningen

Tel. +31 505258601

Fax +31 505274894

MUG Ingenieursbureau B.V.
gronlngen@koac-npc.nl

www.koac-npc.nl

Postbus 136

9350 AC LEEK

Datum : 10 juli 2008

Referentie G08.0801

Beproevingscertlficaat betreffende het onderzoek van asfalt

Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau B.V.

Ontvangstdatum : 8 juli 2008

Aanvang onderzoek : week 28

Afronding onderzoek : week 28

Onderzoeksleider : de heer J.H. Buurman

Aantal bladen 3

Aantal bijiagen : geen

Volgens opgave opdrachtgever

Monsters gemerkt : 2

Werk : De Zijien te Tolbert

Projectnummer : 7-159-02-01

Factuur aan : MUG Ingenieursbureau B.V.

Do In doze rapportage vermolde resultaten zIJn alleen van toepassing op do onderzochte monsters, tenzlj an.
ders vermeld. Do meetonzekerheld van do beproeving Is beschlkbaar op aanvraag voor zover van toepasslng.
Zonder schrlftelljke toestemmlng van KOAC•NPC mag hot rapport of certlflcaat niet andors dan In zIjn goheel
worden gereproduceerd.

Apeldoom tel. +31 55 54331 00 Gronlngen tel. +31 50 525 86 01 Utrecht tel. +31 30287 69 50 Vught tel. +31 73 656 18 01
KOAC.NPC, lnstltuut voor matenaal- en wegbouwkundlg onderzoek B.V. K.v.K. Apeldoom 08116066 BTW nummer NL81 251 5900.B.01

KOAC'NPC productgroep Laboratorium Groningen Is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd
volgens de criteria voor testlaboratona conform NEN-EN-ISOIIEC 17025 (RvA nr. 1007)



NPC

1. Algemeen

In opdracht van MUG Ingenieursbureau B.V. te Leek heeft KOAC'NPC productgroep Laborato-
rium Groningen onderzoek vemcht naar de mogelijke verontreiniging van een boorcilinder as-
felt met teer of een teerproduct. De asfaitcilinder is op 8 juli 2008 aangeleverd.

De asfaitcilinder is onderzocht op de aanwezigheid van teer met behuip van de PAK-detector.
Daarbij wordt de PAK-detector op een vers zaagvlak gespoten. Na droging wordt de PAK-
detector onder UV-Iicht beoordeeld op fluorescentie. Fluorescentie duidt met een grote mate
van waarschijnhijkheid op de aanwezigheid van teer. De cilinder is onderzocht over de totale
lthoogte.

Tevens is het monster onderzocht op de aanwezigheid van teer door middel van bet bepalen
van het PAK(10)-gehalte met behuip van de DLC-methode (Dunne Laag Chromatografie). Het
PAK(1 0)-gehalte is een sommatie van 10 Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen die ge-
zamenhijk als teer gekaraktenseerd worden. De DLC-methode geeft een indicatie van het
PAK(1 0)-gehalte.

Per monster wordt de Iaagdikte bepaald.

In deze rapportage warden de resultaten van het onderzoek samengevat

2. Gehanteerde onderzoeksmethoden of normen

Bij de uitvoering van het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende norm of proefomschrij-

ving:

- Laagdikte en semi-kwantitatieve analyse van tear (PAK) in asfalt met behulp van de
PAK-detector en Dunne Laag Chromatografie (DLC) conform Intern Proefvoorschnft lP49.. (Q)

KOAC•NPC productgroep Laboratorium Groningen is RvA geaccrediteerd conform NEN-EN-
ISOIIEC 17025 onder L007 voor de met (Q) gemerkte vemchtingen.

3. Monstememing

De monstememing is niet door KOAC•NPC uitgevoerd. Het monster is ten behoeve van het
onderzoek aangeleverd. KOACNPC kan derhalve geen uitspraak doen ten aanzien van de
representativiteit van het monster in relatie tot de partij of het werk waaruit het is genomen.

Referentie: G08.0801 d.d. lOjuli 2008 pagina 2 van 3
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4. Resultaten van hot onderzoek

KOAC NRC

Cilinder-
nummer

Type asfait Laagdlkte

mm

individueeI cumulatlef

Fluorescentie*

in mm van
bovenaf

Teergehalte
d.m.v.

DLC-methode
mg/kg d.s.

2 DAB

OAB

GAB

27 27

42 69

120 189

<50

<50

<50

I *indien voor fluorescentie geen diepten zijn aangegeven, is fluorescentie niet waarneembaar.

I.I
I

Voor akkoord:

I
$

adjunct-manager Laboratorium regio noord

I
I
*I.
I
I
I
I
I
1

I
S

I
I
$ Referentie: G08.0801 d.d. lOjuli 2008 pagina 3 van 3
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Bijlage 6 Getoetste analyseresultaten



tng.nI.ursbursau

Grondmonsters
Monsternummer MMA S (S+I) I

Org. stofeigen waarde % ds 2
Lutum eigen waarde % ds 21,3

Algemeen onderzoek.
fysisch
Droge stof % 81,9

Anorganische parameters -
Metalen
Arseen As] mg/kg ds 2 - 24,3 35,2
Cadmium (Cd] mg/kg ds <0,08 0,60 4,82
Chroom Cr] mg/kg ds 25 - 92,6 222
Koper(Cu] mg/kg ds 12 - 29,0 91,0
Kwik Hg] mg/kg ds 0,02 - 0,27 4,70
Lood (Pb] mg/kg ds 6 - 73,3 265Ni] mg/kgds 14 - 31,3 110
Zink Zn] mg/kg ds 30 - 117 359

46,1
9,04
352
153
9,13
457
188
601

Organlsche parameters -
nlet aromatlsch
Minerale olie dO - C40 mg/kg ds <50 - 10,00 505 1000

Organlsche parameters -
aromatisch
Naftaleen mg/kg ds <0,05
Acenaftyleen mg/kg ds <0,05
Acenafteen mg/kg ds <0,05
Fluoreen mg/kg ds <0,05
Fenanthreen mg/kg ds <0,01
Anthraceen mg/kg ds <0,01
Fluorantheen mg/kg ds <0,01
Pyreen mg/kg ds 0,02
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,03
Chryseen mg/kg ds 0,03
Benzo(b)fluorantheen mg/kg ds <0,02
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01
Dibenzo(a,h)anthraceen mg/kg ds <0,01
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,02
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,03
PAK1OVROM mg/kgds <0,15 - 1,00 20,5 40,0

Organlsche parameters -
gehalogeneerd
EOX mg/kg ds 0,1 - 0,30

MMA: bonng 25-05, 26-06, 27-06, 28-06, 28-07, 29-06 (traject 180-300 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco : geen toetsingswaarde vastgesteld
- : onder streefwaarde of detectiegrens
+ : tussen streefwaarde en Ya(SI)
++ : tussen (SI) en interventiewaarde

boven interventiewaarde



Ing.nieursbu.eau

Monsternummer MMB
Grondmonsters

S I

Org. stof eigen waarde
Lutum eigen waarde

% ds
% ds

2
3,7

Algemeen onderzoek -
lsch
Droge stof % 87,5

Anorganlsche parameters-
Metalen
Arseen (As]
Cadmium (Cd]
Chroom (Cr]
Koper(CuJ
Kwik Hg]
Lood Pb]
Nikkel Ni]
Zink Zn]

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kgds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<2
<0,08
9
4
<0,03
4
4
15

-
-
-
-

-
-
-
-

17,3
0,48
57,4
18,4
0,21
55,7
13,7
6.4,1

25,0
3,81
138
57,8
3,68
202
48,0
197

32,8
7,15
218
97,2
7,15
347
82,2
330

Organische parameters -
niet aromatisch
Minerale olie ClO - C40 mg/kg ds 100 + 10,00 505 1000

Organische parameters -
aromatisch
Naftaleen
Acenaftyleen
Acenafteen
Fluoreen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Pyreen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(b)fluorantheen
Benzo(k)fiuorantheen
Benzo(a)pyreen
Dibenzo(a,h)anthraceen
Benzo(g,h,i)peryleen
.-(1 ,2,3-c,d)pyreen
PAK 1OVROM

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kgds

0,09
<0,05
<0,05
<0,05
0,05
<0,01
0,04
0,03
0,01
0,01
0,02
<0,01
<0,01
<0,01
<0,02
<0,02
<0,23 - 1,00 20,5 40,0

Organische parameters -
gehalogeneerd
EOX mg/kg ds 9,8 ! 0,30

MMB: boring 1-02, 1-03, 2-02, 2-04 (trajeCt 50-180 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco geen toetsingswaarde vastgesteld
- : onder streefwaarde of detectiegrens
+ : tussen streefwaarde en %(SI)
++ : tussen %(SI) en interventiewaarde

boven interventiewaarde



Ingenl.orsb ure.u

Grondmonsters
Monstemummer MMC S /2(S+I) I

Org. stofeigen waarde % ds 2
Lutum eigen waarde % ds 16,1

Algemeen onderzoek -
lsch
Drogestof 87,5

Anorganlsche parameters -
Metalen
Arseen As] mg/kg ds <2 - 22,2
Cadmium Cd] mglkg ds <0,08 - 0,57
Chroom Cr] mglkg ds 12 - 82,2
Koper Cu] mg/kg ds 6 - 25,9
Kwik I-$g] mg/kg ds <0,03 - 0,26
Lood Pb] mg/kg ds 5 - 68,1Ni] mg/kgds 6 - 26,1
Zink Zn] mg/kgds 15 - 101

32,2
4,52
197
81,2
4,40
246
91,4
311

42,2
8,48
312
136
8,55
425
157
521

Organische parameters -
nlet aromatlsch
Minerale olie dO - C40 mg/kg ds <50 - 10,00 505 1000

Organlsche parameters -
aromatisch
Naftaleen mg/kg ds 0,07
Acenaftyleen mg/kg ds <0,05
Acenafteen mg/kg ds <0,05
Fluoreen mg/kg ds <0,05
Fenanthreen mg/kg ds 0,04
Anthraceen mg/kg ds <0,01
Fluorantheen mg/kg ds <0,01
Pyreen mg/kg ds <0,01
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,01
Chryseen mg/kg ds <0,01
Benzo(b)fluorantheen mg/kg ds <0,02
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01
Dibenzo(a,h)anthraceen mg/kg ds 0,02leen mg/kg ds <0,02
lndeno-(1 ,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,02
PAK 1OVROM mg/kg ds <0,17 - 1,00 20,5 40,0

Organlsche parameters-
gehalogeneerd
EOX mg/kg ds <0,1 - 0,30

MMC: boring 3-03, 4-03, 4-04, 4-05 (traject 100-200 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco : geen toetsingswaarde vastgesteld
- onder streefwaarde of detectiegrens
+ : tussen streefwaarde en %(SI)
++ tussen 4(SI) en interventiewaarde

boven interventiewaarde



Sng.nI.ursbur.&4.

Grondmonsters
Monstemummer MMD S /2(S+I) I

Org. stof eigen waarde % ds 2
Lutum eigen waarde % ds 13

Algemeen onderzoek -
fysisch
Droge stof % 85,8

Anorganische parameters-
Metalen
Arseen As] mg/kg ds 4 - 21,0
Cadmium Cd] mg/kg ds 0,11 - 0,54
Chroom Cr] mg/kg ds 22 - 76,0Cu] mg/kgds 10 - 24,0
Kwik (Hg] mg/kg ds 0,03 - 0,25
Lood Pb] mg/kg ds 7 - 65,0
Nikkel Ni] mg/kg ds 17 - 23,0
Zink Zn] mg/kg ds 25 - 92,0

30,4
4,35
182
75,3
4,22
235
80,5
283

39,8
8,15
289
127
8,20
405
138
473

Organlsche parameters -
niet aromatlsch
Minerale olie ClO - C40 mg/kg ds <50 - 10,00 505 1000

Organische parameters -
aromatisch
Naftaleen mg/kg ds 0,1
Acenaftyleen mg/kg ds <0,05
Acenafteen mg/kg ds <0,05
Fluoreen mg/kg ds <0,05
Fenanthreen mg/kg ds <0,01
Anthraceen mg/kg ds 0,02
Fluorantheen mg/kg ds <0,01
Pyreen mg/kg ds <0,01
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,01
Chryseen mg/kg ds <0,01
Benzo(b)fluorantheen mg/kg ds <0,02
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01
Dibenzo(a,h)anthraceen mg/kg ds <0,01
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,11
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,05
PAK 10 VROM mg/kg ds <0,26 - 1,00 20,5 40,0

Organische parameters -
gehalogeneerd
EOX mg/kg ds <0,1 - 0,30

MMD: boring 5-03, 5-05, 6-02, 6-03 (traject 70-220 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco : geen toetsingswaarde vastgesteld
- : onder streefwaarde of detectiegrens
+ : tussen streefwaarde en h(SI)
++ : tussen %(SI) en interventiewaarde

boven interventiewaarde



Grondmonsters
Monsternummer MME S (S+I) I

Org. stofeigen waarde % ds 2
Lutum elgen waarde % ds 3,4

Algemeen onderzoek -

lsch
Droge stof % 85,4

Anorganlsche parameters -
Metalen
Arseen As] mg/kg ds 2 - 17,2 24,9 32,5
Cadmium Cd] mg/kg ds <0.08 - 0,47 3,80 7,12Cr] mglkgds 7 - 56,8 136 216
Koper(Cu] mglkgds 5 - 18,2 57,3 96,3
Kwik (Hg] mg/kg ds 0,03 - 0,21 3,67 7,12
Lood Pb] mg/kg ds 7 - 55,4 200 345
NikkeI (Ni] mg/kg ds 5 - 13,4 46,9 80,4
Zink(Zn] mgIkgds 11 - 63,2 194 325

Organische parameters -
niet aromatlsch
Minerale olie ClO - C40 mg/kg ds 62 + 10,00 505 1000

Organlsche parameters -
aromatisch
Naftaleen mg/kg ds <0,05
Acenaftyleen mg/kg ds <0,05
Acenafteen mg/kg ds <0,05
Fluoreen mg/kg ds <0,05
Fenanthreen mg/kg ds <0,01
Anthraceen mg/kg ds <0,01
Fluorantheen mg/kg ds <0,01
Pyreen mg/kg ds <0,01
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,01
Chryseen mg/kg ds <0,01
Benzo(b)fluorantheen mg/kg ds <0,02
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01
Dibenzo(a,h)anthraceen mg/kg ds <0,01
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,02
Indeno-(1 ,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,02
PAK1OVROM mg/kgds 0,11 - 1,00 20,5 40,0

Organlsche parameters.
gehalogeneerd
EOX mg/kg ds <0,1 - 0,30

MME: bonng 7-02, 7-03, 8-02, 8-03, 8-04 (traject 50-200 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco : geen toetsingswaarde vastgesteld
- : onder streefwaarde of detectiegrens
+ : tussen streefwaarde en %(SI)
++ : tussen Y2(SI) en interventiewaarde

boven interventiewaarde



Ing.nl.ur.bur.au

Grondmonsters
Monsternummer MMF S I

Org. stof eigen waarde % ds 2
Lutum eigen waarde % ds 14,7

Algemeen onderzoek -
fysisch
Droge stof % 86,7

Anorganische parameters -
Metalen
Arseen As] mg/kg ds 2 - 21,7
Cadmium Cd] mg/kg ds <0,08 - 0,56
Chroom (Cr] mg/kg ds 16 - 79,4
Koper Cu] mg/kg ds 7 - 25,0
Kwik (Hg] mg/kg ds <0,03 - 025
Lood Pb] mg/kg ds 5 - 66,7
Nikkel ] mg/kg ds 11 - 24,7
Zink Zn] mg/kg ds 18 - 97,1

31,4
4,44
191

78,5
4,32
241
86,5
298

41,1
8,33
302
132
8,39
416
148
499

Organlsche parameters.
nlet aromatisch
Minerale olie ClO - C40 mg/kg ds <50 - 10,00 505 1000

OrganIsche parameters -
aromatisch
Naftaleen mg/kg ds <0,05
Acenaftyleen mg/kg ds <0,05
Acenafteen mg/kg ds <0,05
Fluoreen mg/kg ds <0,05
Fenanthreen mg/kg ds <0,01
Anthraceen mg/kg ds 0,02
Fluorantheen mg/kg ds <0,01
Pyreen mg/kg ds <0,01
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,01
Chryseen mg/kg ds <0,01
Benzo(b)fluorantheen mg/kg ds <0,02
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01
Dibenzo(a,h)anthraceen mg/kg ds <0,01
Benzo(gh,i)peryleen mg/kg ds <0,02
Indeno-(1 ,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,03
PAK1OVROM mg/kgds <0,13 - 1,00 20,5 40,0

Organische parameters -
gehalogeneerd
EOX mg/kg ds <0,1 - 0,30

MMF: boring 9-03, 9-04, 10-04, 10-05 (traject 100-200 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco geen toetsingswaarde vastgesteld
- : onder streefwaarde of detectiegrens
+ : tussen streefwaarde en %(Sl)
++ tussen %(St) en interventiewaarde

boven interventiewaarde



.

Grondmonsters
Monstemummer MMG S I

Org. stofeigen waarde % ds 2

Lutum eigen waarde % ds 5,3

Algemeen onderzoek -
fysisch
Droge stof % 84,2

Anorganlsche parameters -
Metalen
Arseen As] mg/kg ds <2 - 17,9 26,0
Cadmium (Cd] mglkg ds <0,09 - 0,49 391
Chroom (Cr] mg/kg ds <9 - 60,6 145(Cu] mgikgds 3 - 19,4 60,8
Kwik Hg] mg/kg ds <0,03 - 0,22 3,78
Lood Pb] mg/kg ds <3 - 57,3 207
Nikkel (NIl mg/kg ds 4 - 15,3 53,6
Zink Zn] mg/kg ds <7 - 68,9 212

34,0
7,32
230
102
7,33
357
91,8
35.4

Organlsche parameters -
niet aromatisch
Minerale olie dO - C40 mg/kg ds <50 - 10,00 505 1000

Organlsche parameters-
aromatlsch
Naftaleen mg/kg ds <0,05
Acenaftyleen mg/kg ds <0,05
Acenafteen mg/kg ds <0,05
Fluoreen mg/kg ds <0,05
Fenanthreen mg/kg ds <0,01
Anthraceen mg/kg ds <0,01
Fluorantheen mg/kg ds <0,01
Pyreen mg/kg ds <0,01
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,01
Chryseen mg/kg ds <0,01
Benzo(b)fluorantheert mg/kg ds <0,02
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01
Dibenzo(a,h)anthraceen mg/kg ds <0,01
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,02
Indeno-(1 ,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,02
PAK 1OVROM mg/kg ds 0,11 - 1,00 20,5 40,0

Organische parameters-
gehalogeneerd
EOX mg/kg ds 0,1 - 0,30

MMG: boring 11-02, 11-05, 12-02, 12-04, 12-05 (traject 50-200 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco geen toetsingswaarde vastgesteld
- : onder streefwaarde of detectiegrens
+ : tussen streefwaarde en %(SI)
++ : tussen %(SI) en interventiewaarde

boven interventiewaarde



Ing.nl.ursbunna

Grondmonsters
Monstemummer MMH S /2(S+I) I

Org. stof eigen waarde % ds 2
Lutum eigen waarde % ds 2,2

Algemeen onderzoek -
lsch
Droge stof % 92,1

Anorganlsche parameters -
Metalen
Arseen As] mg/kg ds <2 - 16,7 24,2 31,6
Cadmium (Cd] mg/kg ds 0,08 - 0,47 3,73 6,99
Chroom (Cr] mg/kg ds <8 - 54,4 131 207
Koper Cu] mg/kg ds 3 - 17,5 55,0 92,5
Kwik Hg] mg/kg ds 0,03 - 0,21 3,60 6,98
Lood (Pb] mg/kg ds 5 - 54,2 196 338
Nikkel (Ni] mg/kg ds 2 - 12,2 42,7 73,2
Zink (Zn] mg/kg ds 11 - 59,6 183 307

Organische parameters -
niet aromatisch
MineraleolieCl0-C40 mg/kgds <50 - 10,00 505 1000

Organische parameters -
aromatlsch
Naftaleen mg/kg ds <0,05
Acenaftyleen mg/kg ds <0,05
Acenafteen mg/kg ds <0,05
Fluoreen mg/kg ds <0,05
Fenanthreen mg/kg ds <0,01
Anthraceen mg/kg ds <0,01
Fluorantheen mg/kg ds 0,03
Pyreen mg/kg ds <0,01
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,02
Chryseen mg/kg ds 0,02
Benzo(b)fluorantheen mg/kg ds 0,03
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,02
Dibenzo(a,h)anthraceen mg/kg ds <0,01
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,02
Indeno-(1 -c,d)pyreen mg/kg ds <0,02
PAK 1OVROM mg/kg ds 0,17 - 1,00 20,5 40,0

Organlsche parameters-
gehalogeneerd
EOX mg/kg ds <0,1 - 0,30

MMH: boring 20-01, 21-01, 22-01,23-01 (traject0-50 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco : geen toetsingswaarde vastgesteld
- : onder streefwaarde of detectiegrens
+ tussen streefwaarde en %(SI)
++ : tussen A(SI) en interventiewaarde

boven interventiewaarde



.U?SbtIrtJU

Grondmonsters
Monsternummer MMI S '/2(5+1) I

Org. stof eigen waarde % ds 2

Lutum eigen waarde % ds 17

Algemeen onderzoek -
fysisch
Droge stof % 87,6

Anorganische parameters-
Metalen
Arseen As] mg/kg ds 2 - 22,6 32,7 42,9
Cadmium l mg/kg ds 0,08 - 0,57 4,57 8,58
Chroom Cr] mg/kg ds 12 - 84,0 202 319
Koper Cu] mg/kg ds 10 - 26,4 82,9 139
Kwik Hg] mg/kg ds 0,02 - 0,26 4,45 8,65
Lood Pb] mg/kg ds 6 - 69,0 250 430
NikkeI mg/kg ds 12 - 27,0 94,5 162
Zink Zn] mg/kg ds 26 - 104 319 535

Organische parameters -
niet aromatlsch
Minerale olie ClO - C40 mg/kg ds <50 - 10,00 505 1000

Organlsche parameters -
aromatisch
Naftaleen mg/kg ds 0,08
Acenaftyleen mg/kg ds <0,05
Acenafteen mg/kg ds <0,05
Fluoreen mg/kg ds <0,05
Fenanthreen mg/kg ds <0,01
Anthraceen mg/kg ds 0, 02
Fluorantheen mg/kg ds <01
Pyreen mg/kg ds <0,01
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,02
Chryseen mg/kg ds <0,01
Benzo(b)fluorantheen mg/k9 ds <0,02
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01
Dibenzo(a,h)anthraceen mg/kg ds 0,02
Benzo(gh,i)peryleen mg/kg ds <0,02
lndeno-(1 ,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,04
PAK1OVROM mg/kgds <0,18 - 1,00 20,5 40,0

Organlsche parameters-
gehalogeneerd
EOX mg/kg ds <0,1 - 0,30

MMI: boring 13-03, 13-04, 14-04, 14-05, 15-04, 15-05, 16-05, 17-02, 18-04, 19-04 (traject 75-200 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco : geen toetsingswaarde vastgesteld
- : onder streefwaarde of detectiegrens
+ : tussen streefwaarde en %(SI)
++ : tussen Y2(SI) en interventiewaarde

boven interventiewaarde



Ingn.I.ursburnu

Grondmonsters
Monsternummer MMJ S %(S+I) I

Org. stofeigen waarde % ds 2

Lutum eigen waarde % ds 3,2

Algemeen onderzoek -
fysisch
Droge stof % 86,4

Anorganlsche parameters-
Metalen
Arseen As] mg/kg ds <2 - 17,1 24,7 32,4
Cadmium (Cd] mg/kg ds <0,08 - 0,47 3,79 7,10
Chroom (Cr] mg/kg ds <8 - 56,4 135 214
Koper(Cu] mglkgds 3 - 18,1 56,9 95,6
Kwik (Hg] mg/kg ds <0,03 - 0,21 3,65 7,10
Lood Pb] mg/kg ds 3 - 55,2 200 344
Nikkel Ni] mg/kg ds 3 - 13,2 46,2 79,2
Zink Zn] mg/kg ds <7 - 62,6 192 322

Organlsche parameters -
niet aromatisch
Minerale olie ClO - C40 mg/kg ds <50 - 10,00 505 1000

Organische parameters -
aromatisch
Naftaleen mg/kg ds <0,05
Acenaftyleen mg/kg ds <0,05
Acenafteen mg/kg ds <0,05
Fluoreen mg/kg ds <0,05
Fenanthreen mg/kg ds <0,01
Anthraceen mg/kg ds <0,01
Fluorantheen mg/kg ds <0,01
Pyreen mg/kg ds <0,01
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,01
Chryseen mg/kg ds <0,01
Benzo(b)fluorantheen mg/kg ds <0,02
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01
Dibenzo(a,h)anthraceen mg/kg ds <0,01leen mg/kg ds <0,02
Indeno-(1 ,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,02
PAK 1OVROM mg/kg ds 0,11 - 1,00 20,5 40,0

Organlsche parameters —
gehalogeneerd
EOX mg/kg ds <0,1 - 0,30

MMJ: boring 13-02, 13-05, 14-02, 14-03, 15-02, 16-02, 18-02, 19-02, 19-03 (traject 50-180 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco : geen toetsingswaarde vastgesteld
- onder streefwaarde of detectiegrens
+ : tussen streefwaarde en %(SI)
++ : tussen %(SI) en interventiewaarde

boven interventiewaarde



Ing.nI.urzOun.u

Grondmonsters
Monsternummer MMK S /2(S+I) I

Organische stof % ds 2
Lutum % ds 3,6

Algemeen onderzoek -
tysisch
Droge stof % 92,7

Anorganische parameters -
Metalen
Arseen As] mg/kg ds <2 - 17,2 25,0 32,7
Cadmium (Cd] mg/kg ds <0,08 - 0,48 3,81 7,14
Chroom Cr] mg/kg ds <8 - 57,2 137 217Cu] mglkgds 5 - 18,4 57,6 96,9
Kwik (Hg] mg/kg ds 0,03 - 0,21 3,68 7,14
Lood Pb] mg/kg ds 6 - 55,6 201 347
Nikkel Ni] mg/kg ds 3 - 13,6 47,6 81,6
Zink Zn] mg/kg ds 7 - 63,8 196 328

Organische parameters -
niet aromatisch
Minerale olie ClO - C40 mg/kg ds 56 + 10,00 505 1000

Organische parameters -lsch
Naftaleen mg/kg ds <0,05
Acenaftyleen mg/kg ds <0,05
Acenafteen mg/kg ds <0,05
Fluoreen mg/kg ds <0,05
Fenanthreen mg/kg ds <0,01
Anthraceen mg/kg ds <0,01
Fluorantheen mg/kg ds 0,03
Pyreen mg/kg ds 0,02
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,01
Chryseen mg/kg ds <0,01
Benzo(b)fluorantheen mg/kg ds <0,02
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01
Dibenzo(a,h)anthraceen mg/kg ds 0,02leen mg/kg ds <0,02
Indeno-(12,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,02
PAK 1OVROM mg/kg ds <0,13 - 1,00 20,5 40,0

Organlsche parameters -
gehalogeneerd
EOX mg/kg ds <0,1 - 0,30

MMK: boring 55-01, 62-01, 64-01, 28-01, 16-01 (traject 0-50 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco : geen toetsingswaarde vastgesteld
- : onder streefwaarde of detectiegrens
+ : tussen streefwaarde en %(Sl)
++ : tussen Y2(SI) en interventiewaarde

boven interventiewaarde



MUG

Grondmonsters
Monstemummer MML S '/2(S+I) I

Organische stof % ds 5,5
Lutum % ds 4

Algemeen onderzoek -
lsch
Droge stof % 88,9

Anorganische parameters -
Metalen
Arseen (As] mg/kg ds <2 - 18,8 27,2 35,7
Cadmium Cd] mg/kg ds 0,11 - 0,55 4,43 8,31
Chroom Cr] mg/kg ds <8 - 58,0 139 220
Koper (Cu) mg/kg ds 7 - 20,7 65,0 109
Kwik Hg) mg/kg ds 0,07 - 0,22 3,80 7,38Pb] mg/kgds 14 - 59,5 215 371
Nikkel (Ni] mg/kg ds 2 - 14,0 49,0 84,0
Zink (Zn] mg/kg ds 12 - 70,3 216 361

Organische parameters -
niet aromatisch
Minerale olie dO - C40 mg/kg ds 60 + 27,5 1389 2750

Organlsche parameters-
aromatlsch
Naftaleen mg/kg ds <0,05

mg/kg ds <0,05
Acenafteen mg/kg ds <0,05
Fluoreen mg/kg ds <0,05
Fenanthreen mg/kg ds <0,01
Anthraceen mg/kg ds <0,01
Fluorantheen mg/kg ds 0,02
Pyreen mg/kg ds 0,02
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,01
Chryseen mg/kg ds 0,01
Benzo(b)fluorantheen mg/kg ds <0,02
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01
Dibenzo(a,h)anthraceen mg/kg ds <0,01
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,02
Indeno-(1 ,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,02 -
PAK 10 VROM mg/kg ds 0,13 - 1,00 20,5 40,0

Organische parameters -
gehalogeneerd
EOX mg/kg ds <0,1 - 0,30

MML: boring 3-01, 4-01, 67-01, 68-01, 70-01, 75-01 (traject 0-50 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco : geen toetsingswaarde vastgesteld
- : onder of detectiegrens
+ : tussen streefwaarde en %(SI)
++ tussen %(Sl) en inteiventiewaarde

boven interventiewaarde



$

I
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Grondmonsters
Monsternummer MMM S '/2(S+I) I

Organische stof % ds 3,8
Lutum % ds 6,1

Algemeen onderzoek -
fyslsch
Drogestof % 88,5

Anorganlsche parameters -
Metalen
Arseen As] mg/kg ds 2 - 19,0 27,5 36,0
Cadmium Cd] mg/kg ds 0,11 - 0,53 4,26 7,99
Chroom (Cr] mg/kg ds <8 - 62,2 149 236
Koper Cu] mg/kg ds 6 - 20,9 65,7 111

Kwik (Hg] mg/kg ds 0,07 - 0,23 3,87 7,52
Lood (Pb] mg/kg ds 12 - 59,9 217 373
Nikkel Ni] mg/kg ds 4 - 16,1 56,4 96,6
Zink Zn] mg/kg ds 16 - 74,0 227 381

Organische parameters.
niet aromatisch
MineraleolieCl0-C40 mg/kgds 110 + 19,0 960 1900

Organlsche parameters.
aromatisch
Naftaleen mg/kg ds <0,05
Acenaftyleen mg/kg ds <0,05
Acenafteen mg/kg ds <0,05
Fluoreen mg/kg ds <0,05
Fenanthreen mg/kg ds 0,02
Anthraceen mg/kg ds <0,01
Fluorantheen mg/kg ds 0,05
Pyreen mg/kg ds 0,04
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,03
Chryseen mg/kg ds 0,03
Benzo(b)fluorantheen mg/kg ds 0,03
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,02
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,03
Dibenzo(a,h)anthraceen mg/kg ds 0,02leen mg/kg ds <0,02
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,02
PAK1OVROM mg/kgds 0,26 - 1,00 20,5 40,0

Organlsche parameters -
gehalogeneerd
EOX mg/kg ds 0,2 - 0,30

MMM: boring 8-01, 15-01, 30-01, 37-01, 42-01, 43-01 (traject 0-50 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco : geen toetsingswaarde vastgesteld
- onder streefwaarde of detectiegrens
+ tussen streefwaarde en Ya(SI)
++ : tussen ,4(SI) en interventiewaarde

boven interventiewaarde



Grondmonsters
Monsternummer MMN $ (S+I) I

Organische stof % ds 8,2
Lutum % ds 6,2

Algemeen onderzoek -
fysisch
Drogestof % 87,1

Anorganlsche parameters -
Metalen
Arseen As] mg/kg ds 2 - 20,8
Cadmium Cd] mg/kg ds 0,19 - 0,63
Chroom Cr] mg/kg ds <8 - 62,4
Koper Cul mg/kg ds 10 - 23,6
Kwik Hg] mg/kg ds 0,08 - 0,23
Lood Pb] mg/kg ds 21 - 64,4
Nikkel Ni] mg/kg ds 3 - 16,2
Zink Zn] mg/kg ds 26 - 80,9

30,1
5,02
150

74,2
4,01
233
56,7
248

39,4
9,41
237
125
7,78
402
97,2
416

Organlsche parameters -
niet aromatisch
Minerale olie ClO - C40 mg/kg ds 140 + 41,0 2071 4100

Organlsche parameters -
aromatisch
Naftaleen mg/kg ds <0,05
Acenaftyleen mg/kg ds <0,05
Acenafteen mg/kg ds <0,05
Fluoreen mg/kg ds <0,05
Fenanthreen mg/kg ds <0,01
Anthraceen mg/kg ds <0,01
Fluorantheen mg/kg ds 0,03
Pyreen mg/kg ds 0,02
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,01
Chryseen mg/kg ds 0,02
Benzo(b)fluorantheen mg/kg ds 0,03
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,01
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,01
Dibenzo(a,h)anthraceen mg/kg ds <0,01
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,02
Indeno-(1 ,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,02
PAK 10 VROM mg/kg ds 0,16 - 1,00 20,5 40,0

Organische parameters -
gehalogeneerd
EOX mg/kg ds <0,1 - 0,30

MMN: boring 11-01, 14-01, 47-01, 49-01, 52-01 (traject 0-50 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco : geen toetsingswaarde vastgesteld
- : onder streefwaarde of detectiegrens
+ tussen streefwaarde en A(SI)
++ : tussen %(SI) en interventiewaarde

boven interventiewaarde
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Monsternummer I Grondmonsters
MM2 S (S+I) I

Org. stof elgen waarde % ds 2
Lutum eigen waarde % ds 2

2
2

Algemeen onderzoek -
fysisch
Droge stof % 86,2 87,7

Organlsche parameters -
gehalogeneerd
EOX mg/kg ds 0,1 - 0,2 - 0,30 - -

MMI: boring 1000 (traject 0-100 cm-mv)
MM2. boring 1003 (traject 0-100 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco : geen toetsingswaarde vastgesteld
- : onder streefwaarde of detectiegrens
+ : tussen streefwaarde en Y2(SI)
++ : tussen en interventiewaarde

boven interventiewaarde

.



.bur.au

Grondwatermonsters
Monsternummer Pb I Pb 3 Pb 3 S /2(s+I) I

Anorganische parameters -
Metalen
Arseen (As]
Cadmium Cd]
Chroom Cr1
Koper Cu]
Kwik (Hg]
Lood (Pb]
Nikkel Ni]
Zink Zn]

10,00 35,0
0,40 3,20
1,00 15,5
15,0 45,0
0,050 0,18
15,0 45,0
15,0 45,0
65,0 433

60,0
6,00
30,0
75,0
0,30
75,0
75,0
800

Organische parameters.
nlet aromatisch
Minerale olie (totaal) pg/I <100 - <100 - 50,0 325 600

Organlsche parameters -
aromatlsch
Benzeen pg/i
Naftaleen pg/i
Tolueen pg/i
Ethylbenzeen pg/I
2-Xyleen (ortho-Xyleen) pg/I
Xyleen (som meta + para) pg/I
Xylenen (som) pg/I
BTEX (som) pg/I

<0,2 - <0,2 -
<0,2 - <0,2 -
<0,2 - <0,2 -
<0,2 - <0,2 -

<0,2 <0,2
<0,2 <0,2
0,3 0,3
0,7 0,7

Organlsche parameters -
gehalogeneerd
Dichloorethenen (som) pg/i
Dichloormethaan pg/I
I ,1-Dichloorethaan pg/I
Vluchtige pg/I
chloorkoolwaterstoffen
1 ,2-Dichloorethaan pg/I
trans-i ,2-Dichlooretheen pg/I
cis-i ,2-Dichlooretheen pg/I
1 ,2-Dichloorpropaan pg/I
Trichloormethaan pg/I
(Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) pg/I
1,1 ,1-Trichloorethaan pg/I
Monochloorbenzeen pg/I
1,1 ,2-Trichloorethaan pg/I
Tetrachlooretheen (Per) pg/i
Trichlooretheen (Tn) pg/I
1 ,2-Dichloorbenzeen pg/I
I ,3-Dichloorbenzeen pg/I
1 ,4-Dichloorbenzeen pg/I
Dichloorbenzenen (som) pg/I

0,7 0,7
<1 - <1 -
<0,5 - <0,5 -
2,9 2,9

<0,5 - <0,5 -
<0,5 - <0,5 -
<0,5 - <0,5 -
<0,5 - <0,5 -

<0,1 - <0,1 -

<0,1 - <0,1 -

<0,1 - <0,1 -
<0,2 - <0,2 -
<0,1 - <0,1 -

<0,1 - <0,1 -

<0,1 - <0,1 -
<0,2 <0,2
0,3 <0,2
<0,2 <0,2
0,6 - 0,4 -

0,0100 500
7,00 454

7,00 204
0,0100 10,0
0,0100 10,0

6,00 203

0,0100 5,01
0,0100 150
7,00 93,5
0,01 00 65,0
0,01 00 20,0
24,0 262

1000
900

400
20,0
20,0

400

10,00
300
180
130
40,0
500

Pbl Peilbuis I (filterstelling 225-325 cm-mv)
Pb3 Peilbuis 3 (filterstelling 200-300 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco : geen toetsingswaarde vastgesteld
- : onder streefwaarde of detectiegrens
+ : tussen streefwaarde en h(Sl)
++ tussen %(SI) en interventiewaarde

boven interventiewaarde

pg/I
pg/I
pg/i
pg/i
pg/I
pg/I
pg/i
pg/I

4 - 7 -

0,2 - 0,2 -

3 + 5 +

2 - 55 ++ 19 +

<0,05 - <0,05 -

<1 - 9 -
21 + 28 +

46 - 76 +

0,20

7,00
4,00

15,1 30,0

504 1000
77,0 150

3,00 26,5 50,0



Ing.nI.uVsbur..u

Grondwatermonsters
Monsternummer Pb 5 Pb 7 Pb 9 S Va(S+I) I

Anorganische parameters -
Metalen
Arseen (AS)

Cadmium (Cd]
Chroom Cr]
Koper Cu]
Kwik (Hg)
Lood (Pb]
Nikkel Ni]
Zink Zn]

Organlsche parameters -
niet aromatisch
Minerale olie (totaal)

pg/I 3-
pg/I <0,1 -

pg/i <0,8 -
pg/I 2-
pg/I <0,05 -
pg/i <1 -
pg/I 6-
pg/I <5 -

pg/i <100 -

3-
<0,1 -

<0,8 -
3-

<0,05 -
<1 -
13

<5 -

<100 -

<2 -
0,1 -

<0,8
<1 -

<0,05 -
<1 -
18 +
15 -

<100 -

10,00
0,40
1,00
15,0

0,050
15,0
15,0
65,0

35,0
3,20
15,5
45,0
0,18
45,0
45,0
433

60,0
6,00
30,0
75,0
0,30
75,0
75,0
800

50,0 325 600

Organische parameters -
aromatisch
Benzeen
Naftaleen
Tolueen
Ethylbenzeen
2-Xyleen (ortho-Xyleen)
Xyleen (som meta + para)
Xylenen (som)
BTEX (som)

Organische parameters -
gehalogeneerd
Dichloorethenen (som)
Dichloormethaan
1 ,1-Dichloorethaan
Vluchtige
lwaterstoffen
I ,2-Dichloorethaan
trans-i ,2-Dichlooretheen
cis-1 ,2-Dichlooretheen
1 ,2-Dichloorpropaan
Tnchloormethaan
(Chloroform)
Tetrachloomiethaan (Tetra)
1,1 ,1-Tnchloorethaan
Monochloorbenzeen
1,1 ,2-Trichloorethaan
Tetrachlooretheen (Per)
Trichlooretheen (In)
I ,2-Dichloorbenzeen
I ,3-Dichloorbenzeen
1 ,4-Dichloorbenzeen
Dichloorbenzenen (som)

pg/i <0,2 -
pg/i <0,2 -
pg/I <0,2 -
pg/i <0,2 -
pg/I <0,2 -
pg/I <0,2 -
pg/i 0,3
pg/i 0,7

pg/i 0,7
pg/I <1 -

pg/i <0,5 -
pg/i 2,9

pg/I <0,5 -
pg/I <0,5 -
pg/I <0,5 -
pg/I <0,5 -
pg/i <0,1 -

pg/I <0,1 -
pg/I <0,1 -
pg/I <0,2 -
pg/I <0,1 -

pg/i <0,1 -
pg/I <0,1 -
pg/I <0,2 -
pg/I 0,4
pg/i <0,2 -
pg/I 0,7 -

<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -

<0,2 -
<0,2 -

0,3
0,7

0,7
<1 -

<0,5 -
2,9

<0,5 -
<0,5 -
<0,5 -
<0,5 -
<0,1 -

<0,1 -
<0,1 -
<0,2 -
<0,1 -
<0,1 -
<0,1 -
<0,2 -

0,4
<0,2 -

0,7 -

<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -

0,3
0,7

0,7
<1 -

<0,5 -
2,9

<0,5 -
<0,5 -
<0,5 -
<0,5 -
<0,1 -

<0,1 -
<0,1 -
<0,2 -
<0,1 -
<0,1 -
<0,1 -
<0,2 -

0,5
<0,2 -

0,8 -

0,20

7,00
4,00

15,1

504
77,0

30,0

1000
150

Pb5 Peilbuis 5 (fllterstelling 150-250 cm-mv)
Pb7 Peilbuis 7 (filterstelling 160-260 cm-mv)
Pb9 Peilbuis 9 (filterstelling 220-320 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco : geen toetsingswaarde vastgesteld
- : onder streefwaarde of detectiegrens
+ : tussen streefwaarde en %(SI)
++ : tussen %(SI) en interventiewaarde

boven interventiewaarde

0,0100 500 1000
7,00 454 900

400
20,0
20,0

400

7,00
0,0100
0,0100

6,00

0,0100
0,01 00

7,00
0,01 00
0,0100

24,0

204
10,0
10,0

203

5,01
150

93,5
65,0
20,0
262

10,00
300
180
130

40,0
500

3,00 26,5 50,0



Anorganische parameters -
Metalen
Arseen As]
Cadmium Cd]
Chroom Cr]Cu]
Kwik Hg]
Lood Pb]
Nikkel Ni]
Zink Zn]

.ursburnu

Organische parameters-
niet aromatlsch
Minerale olie (totaal) pg/i <100 - <100 - <100 -

<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -

0,3
0,7

0,7
<1 -

<0,5 -
2,9

<0,5 -
<0,5 -
<0,5 -
<0,5 -
<0,1 -

<0,1 -
<0,1 -
<0,2 -
<0,1 -
<0,1 -

<0,1 -
<0,2 -

0,4
<0,2 -

0,7 -

<0,2 -
<0,2 -

<0,2 -
<0,2 -

<0,2 -

<0,2 -

0,3
0,7

0,7
<1 -

<0,5 -
2,9

<0,5 -

<0,5 -

<0,5 -

<0,5 -

<0,1 -

<0,1 -

<0,1 -
<0,2 -
<0,1 -
<0,1 -
<0,1 -

<0,2 -
0,4

<0,2 -
0,7 -

<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -

0,3
0,7

0,7
<1 -

<0,5 -
2,9

<0,5 -
<0,5 -
<0,5 -
<0,5 -
<0,1 -

<0,1 -
<0,1 -

<0,2 -
<0,1 -
<0,1 -
<0,1 -

<0,2 -
0,5

<0,2 -
0,8 -

50,0 325 600

Pb 11 Peilbuis 11 (filterstelling 300-400 cm-mv)
Pb 13 Peilbuis 13 (filterstelling 150-250 cm-mv)
Pb 14 Peilbuis 14 (fllterstelling 300-500 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco : geen toetsingswaarde vastgesteld
- : onder streefwaarde of detectiegrens
+ : tussen streefwaarde en %(SI)
++ : tussen S4(SI) en interventiewaarde

boven interventiewaarde

Grondwatermonsters
Monsternummer Pb 11 Pb 13 Pb 14 S (S+I) I

pg/I 3 - <2 - <2 - 10,00 35,0 60,0
pg/i <0,1 - 0,2 - 0,2 - 0,40 3,20 6,00
pg/i <0,8 - <0,8 - 1,7 + 1,00 15,5 30,0
pg/i 4 - 8 - 3 • 15,0 45,0 75,0
pg/I <0,05 - <0,05 - <0,05 - 0,050 0,18 0,30
pg/I <1 - <1 - <1 - 15,0 45,0 75,0
pg/I 8 - 17 + 20 -I. 15,0 45,0 75,0
pg/I 14 - <5 - 31 - 65,0 433 800

Organische parameters -
aromatisch
Benzeen pg/i
Naftaleen pg/I
Tolueen pg/I
Ethylbenzeen pg/I
2-Xyleen (ortho-Xyleen) pg/i
Xyleen (som meta + para) pg/I
Xylenen (som) pg/I
BTEX (som) pg/I

Organische parameters -
gehalogeneerd
Dichloorethenen (som) pg/I
Dichloormethaan pgJI

1 ,1-Dichloorethaan pg/i
Vluchtige pg/I
lwaterstoffen
1 ,2-Dichloorethaan pg/i
trans-i ,2-Dichlooretheen pg/I
cis-1 ,2-Dichlooretheen pg/I
1 ,2-Dichloorpropaan pg/I
Trichloormethaan pg/I
(Chloroform)
Tetrachloorniethaan (Tetra) pg/I
1,1 ,1-Trichloorethaan pg/I
Monochloorbenzeen pg/I
1,1 ,2-Trichloorethaan pg/I
Tetrachlooretheen (Per) pg/I
Trichlooretheen (Tn) pg/I
I ,2-Dichloorbenzeen pg/I
1 ,3-Dichloorbenzeen pg/I
1 ,4-Dichloorbenzeen pg/I
Dichloorbenzenen (som) pg/I

0,20 15,1 30,0

7,00 504 1000
4,00 77,0 150

0,0100 500 1000
7,00 454 900

7,00 204 400
0,0100 10,0 20,0
0,0100 10,0 20,0

6,00 203 400

0,0100 5,01 10,00
0,0100 150 300

7,00 93,5 180
0,01 00 65,0 130
0,01 00 20,0 40,0

24,0 262 500

3,00 26,5 50,0



fng.nI.unbureau

Organische parameters -
niet aromatisch
Minerale olie (totaal) pg/I <100 - <100 - <100 - 50,0 325 600

Organlsche parameters -
aromatisch
Benzeen
Naftaleen
lueen
Ethylbenzeen
2-Xyleen (ortho-Xyleen)
Xyleen (som meta + para)
Xylenen (som)
BTEX (som)

Organische parameters -
gehalogeneerd

Dichloorethenen
(som)

loormethaan
1 ,1-Dichloorethaan

• chloorkoolwaterstoffen
1 ,2-Dichloorethaan
trans-i ,2-Dichlooretheen
cis-1 ,2-Dichlooretheen

l
,2-Dichloorpropaan

loormethaan
(Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra)
1 1 1 -TrichloorethaanI . Monochloorbenzeen
1.1 2-Trichloorethaan
Tetrachlooretheen (Per)
Tnchlooretheen (Tn)
1 ,2-Dichloorbenzeen
1 ,3-Dichloorbenzeen
1 ,4-Dichloorbenzeen
Dichloorbenzenen (som)

Pb 15 Peilbuis 15 (filterstelling 180-280 cm-mv)
Pb 16 Peilbuis 16 (filterstelling 300-400 cm-mv)
Pb 17 Peilbuis 17 (filterstelling 210-310 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco : geen toetsingswaarde vastgesteld
- onder streefwaarde of detectiegrens
+ : tussen streefwaarde en Y2(SI)
++ : tussen %(SI) en interventiewaarde

boven interventiewaarde

0,0100 500 1000
7,00 454 900

Grondwatermonsters
Monsternunimer Pb 15 Pb 16 Pb 17 S /2(S+I) I

Anorganlsche parameters -
Metalen
Arseen As]
Cadmium Cd]
Chroom Cr]
Koper(Cu]Hg]
Lood (Pb]
Nikkel Nil

pg/i
pg/I
pg/I
pg/i
pg/i
pg/I
pg/I

<2
<0,1
<0,8

1

<0,05
<1

7

-
-

-
-
-
-
-

<2
<0,1
<0,8

6
<0,05

<1
11

-

-

-
-

-
-
-

9
<0,1

7
13

<0,05
5

18

-
-
+
-
-
-
+

10,00
0,40
1,00
15,0

0,050
15,0
15,0

35,0
3,20
15,5
45,0
0,18
45,0
45,0

60,0
6,00
30,0
75,0
0,30
75,0
75,0

Zink Zn] pg/i 6 - 29 - 38 - 65,0 433 800

pg/i
pg/i
pg/i
pg/I
pg/I
pg/I

pg/I
pg/I

<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2

0,3
0,7

-

-

-
-

-
-

<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2

0,3
0,7

-
-

-

•

-

-

<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2

0,3
0,7

-
-

-
-
-

-

0,20

7,00
4,00

15,1

504
77,0

30,0

1000
150

pg/I
pg/I
pg/I
pg/I

0,7
<1

<0,5
2,9

-
-

0,7
<1

<0,5
2,9

-

-

0,7
<1

<0,5
2,9

-
-

pg/i
pg/I
pg/I
pg/I
pg/I

<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,1

-
-
-
-
-

<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,1

-

-
-
-
-

<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,1

-
-
-
-

-

7,00
0,01 00
0,01 00

6,00

204
10,0
10,0

203

400
20,0
20,0

400

pg/I
pg/I
pg/I
pg/I
pg/i
pg/I
pg/I
pg/i
pg/I
pg/i

<0,1
<0,1
<0,2
<0,1
<0,1
<0,1
<0,2

0,6
<0,2

0,9

-
-
-
-
-
-
-

-
-

<0,1
<0,1
<0,2
<0,1
<0,1
<0,1
<0,2

0,4
<0,2

0,7

-
-
-
-
-
-
-

-
-

<0,1
<0,1
<0,2
<0,1
<0,1
<0,1
<0,2

1,5
<0,2

1,8

-
-

-
-

-
-
-

-
-

0,01 00
0,0100

7,00
0,0100
0,0100

24,0

3,00

5,01
150

93,5
65,0
20,0
262

26,5

10,00
300
180
130

40,0
500

50,0



Anorganlsche parameters -
Metalen
Arseen As]
Cadmium Cd]
Chroom Cr]
Koper Cu]
Kwik Hg]
Lood Pb]
Nikkel Ni]
Zink Zn]

Organische parameters -
niet aromatisch
Minerale olie (totaal) pg/I <100 -

<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -

<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -

0,3
0,7

0,7
<1 -

<0,5 -

2,9

<0,5 -
<0,5 -
<0,5 -
<0,5 -
<0,1 -

<0,1 -

<0,1 -
<0,2 -
<0,1 -
<0,1 -
<0,1 -
<0,2 -

0,7
<0,2 -

<100 - <100 -

<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -

0,3
0,7

0,7
<1 -

<0,5 -
2,9

<0,5 -
<0,5 -
<0,5 -
<0,5 -
<0,1 -

<0,1 -
<0,1 -
<0,2 -
<0,1 -
<0,1 -
<0,1 -
<0,2 -

0,3
<0,2 -

0,6 -

<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -
<0,2 -

0,3
0,7

0,7
<1 -

<0,5 -
2,9

<0,5 -
<0,5 -
<0,5 -
<0,5 -
<0,1 -

<0,1 -
<0,1 -
<0,2 -
<0,1 -
<0,1 -
<0,1 -
<0,2 -

0,6
<0,2 -
0,9 -

50,0 325 600

Pb 18 Peilbuis 18 (filterstelling 130-230 cm-mv)
Pb 19 Peilbuis 19 (filterstelling 230-330 cm-mv)
Pb 24 Peilbuis 24 (fllterstelling 100-300 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco : geen toetsingswaarde vastgesteld
- : onder streefwaarde of detectiegrens
+ : tussen streefwaarde en %(SI)
++ : tussen Y2(SI) en interventiewaarde

boven interventiewaarde

Grondwatermonsters
Monstemummer Pb 18 Pb 19 Pb 24 S %(S+I) I

pg/I 7 - 4 - 8 - 10,00 35,0 60,0
pg/I <0,1 - 0,2 - <0,1 - 0,40 3,20 6,00
pg/I <0,8 - <0,8 - <0,8 - 1,00 15,5 30,0
pg/I <1 - <1 - 2 - 15,0 45,0 75,0
pg/I <0,05 - <0,05 - <0,05 - 0,050 0,18 0,30
pg/I <1 - <1 - <1 - 15,0 45,0 75,0
pg/I 8 - 19 + 15 - 15,0 45,0 75,0
pg/I <5 - 15 - 23 - 65,0 433 800

Organische parameters -
aromatlsch
Benzeen pg/i
Naftaleen pg/i
Tolueen pg/I
Ethylbenzeen pg/i
2-Xyleen (ortho-Xyleen) pg/i
Xyleen (sam meta + para) pg/i
Xylenen (Sam) pg/i
BTEX (sam) pg/I

Organlsche parameters -
gehalogeneerd
Dichloorethenen (sam) pg/I
Dichloormethaan pg/I
1,1 -Dichloorethaan pg/I
Vluchtige pg/I
chloorkoolwaterstoffen
1 ,2-Dichloorethaan pg/I
trans-i ,2-Dichlooretheen pg/I
cis-1 ,2-Dichlooretheen pg/I
1 ,2-Dichloorpropaan pg/I
Trichloormethaan pg/I
(Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) pg/I
1 ,1,1-Trichloorethaan pg/I
Monochloorbenzeen pg/I
1,1 ,2-Trichloorethaan pg/I
Tetrachlooretheen (Per) pg/I
Trichlooretheen (Tn) pg/I
1 ,2-Dichloorbenzeen pg/I
I ,3-Dichloorbenzeen pg/I
1 ,4-Dichloorbenzeen pg/I
Dichloorbenzenen (som) pg/I

0,20 15,1 30,0

7,00 504 1000
4,00 77,0 150

0,0100 500 1000
7,00 454 900

7,00 204 400
0,0100 10,0 20,0
0,0100 10,0 20,0

6,00 203 400

0,0100 5,01 10,00
0,0100 150 300

7,00 93,5 180
0,01 00 65,0 130
0,01 00 20,0 40,0

24,0 262 500

3,00 26,5 50,0
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Anorganlsche parameters
Metalen
Arseen (As]
Cadmium Cd]
Chroom Cr]
Koper (Cu]
Kwik Hg]
Lood Pb]
Nikkel Nil
Zink Zn]

pg/I 2-
pg/I <0,1 -
pg/I 2+
pg/I 8-
pg/i <0,05 -
pg/i 9-
pg/i 3-
pg/I 13-

Organlsche parameters -
niet aromatisch
Minerale olie (totaal) pg/I <100 - <100 - <100 - 50,0 325 600

Pb a Peilbuis a (filterstelling 100-200 cm-mv)
Pbl000 Peilbuis 1000 (filterstelling 110-210 cm-mv)
Pb22 Peilbuis 22 (filterstelling 140-240 cm-mv)

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco : geen toetsingswaarde vastgesteld
- : onder streefwaarde of detectiegrens
+ : tussen streefwaarde en Y2(SI)
++ : tussen %(SI) en interventiewaarde

boven interventiewaarde

Grondwatermonsters
Monstemummer Pb a Pbl 000 Pb 22 S /2(S+I) I

7 - 10 - 10,00 35,0 60,0
<0,1 - 0,1 - 040 3,20 6,00

1,2 + 2,5 + 1,00 15,5 30,0
1 - 10 - 15,0 45,0 75,0

<0,05 - <0,05 - 0,050 0,18 0,30
<1 • 8 - 15,0 45,0 75,0

7 - 13 - 15,0 45,0 75,0
<5 - 25 - 65,0 433 800

0,20 15,1 30,0

7,00 504 1000
4,00 77,0 150

Organische parameters -lsch. Benzeen
Naftaleen

pg/I
pg/i

<0,2
<0,2

-
-

<0,2
<0,2

-

-

<0,2
<0,2

-
-

Tolueen pg/I <0,2 - <0,2 - <0,2 -
Ethylbenzeen pg/i <0,2 - <0,2 - <0,2 -
2-Xyleen (ortho-Xyleen) pg/I <0,2 - <0,2 - <0,2 -
Xyleen (som meta + para) pg/i <0,2 - <0,2 - <0,2 -
Xylenen (som) pg/i 0,3 0,3 0,3
BTEX (som) pg/i 0,7 0,7 0,7

• Organlsche parameters -
gehalogeneerd
Dichloorethenen (som) pg/i 0,7 0,7 0,7. Dichloormethaan
1,1-Dichloorethaan

pg/I
pg/i

<1
<0,5

-
-

<1
<0,5

-
-

<1
<0,5

-
-

0,01 00
7,00

500
454

1000
900

Vluchtige pg/I 2,9 2,9 2,9• loorkoolwaterstoffen
1,2-Dichloorethaan pg/i <0,5 - <0,5 - <0,5 - 7,00 204I trans-i ,2-Dichlooretheen
cis-1,2-Dichlooretheen

pg/I
pg/I

<0,5
<0,5

-
-

<0,5
<0,5

-
-

<0,5
<0,5

-
-

0,01 00
0,01 00

10,0
10,0

1 ,2-Dichloorpropaan pg/I <0,5 - <0,5 - <0,5 -I Tnchloorrnethaan
(Chloroform)

pg/i 0,1 - <0,1 - <0,1 - 6,00 203

I Tetrachloormethaan (Tetra)
i,1,1-Tnchloorethaan

pg/I
pg/i

<0,1
<0,1

-
-

<0,1
<0,1

-
-

<0,1
<0,1

-

-

I . Monochloorbenzeen
1,1,2-Trichloorethaan
Tetrachlooretheen (Per)

pg/i
pg/i
pg/I

<0,2
<0,1
<0,1

-
-
-

<0,2
<0,1
<0,1

-
-
-

<0,2
<0,1
<0,1

-
-

-
Trichlooretheen (Tn) pg/i <0,1 - <0,1 - <0,1 -

1 1,2-Dichloorbenzeen
loorbenzeen

pg/I
pg/I

<0,2
0,4

- <0,2
0,3

- <0,2
0,2

-

I 1 ,4-Dichloorbenzeen
Dichloorbenzenen (som)

pg/i
pg/I

<0,2
0,7

-

-

<0,2
0,6

-
-

<0,2
0,5

-

- 3,00 26,5 50,0

400
20,0
20,0

400

10,00
300
180
130

40,0
500

0,0100
0,01 00

7,00
0,0100
0,0100

24,0

5,01
150

93,5
65,0
20,0
262



Do Swing

-Th

a
I

LEG EN DA

ing
*2 stepn boning

pedbuie

abcricg

boetoondn pedbub

voongoond ondenacek

L_±__J P80-tank 1998 piOuS oannnig < go nbt

m voongoond
i___!____i uitbdodltcg 1999, pitbule onbekend

Ilil] onde200k
C uitbreiding oneohe 2003. peltbuis onden beboowing

— hat koerpunt,fl abe-yet .

LIII

nit otienten

— — — — grnnt ocdenooebin000tie

Do Eehbolt

I

0 otern — p

MUG ingenieursbureau
Vedcencend bodeno- cc aotattonrdeczonk

locatie Ointmaheendt te Totbect

Sicbbng Do nt

Fonnnoot 841 .584

Dvetabcht can do oederzoekot000tte

o nntec 2

IEF



 

Sigma Bouw & Milieu 
Phileas Foggstraat 153 

7825 AW Emmen 
 

Tel. (0591) 65 91 28 
Fax (0591) 65 93 25 

 
www.sigma-bm.nl 

E-mail info@sigma-bm.nl 
 

Onderwerp: verkennend milieukundig bodemonderzoek 
volgens NEN-5740  
Spant t.o. paviljoen nr. 16 te Tolbert 

Projectnummer: 16-M7728 
Opdrachtgever: BJZ.nu  
Datum: 01 augustus 2016 
 



verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Spant t.o. paviljoen nr. 16 te Tolbert  
 
 

juni 2016 2
 

 
 

  onderwerp    verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens  
        NEN-5740 Spant t.o. paviljoen nr. 16 te Tol bert 
  datum     01 augustus 2016  
 

projectnummer   16-M7728 
 
 
 
 
 
 
 

in opdracht van   BJZ.nu  
      Twensepoort Oost 16A 
      7609 RG Almelo 
 

 
uitgevoerd door   Sigma Bouw & Milieu 

Phileas Foggstraat 153 
7825 AW Emmen 
tel: (0591) 659128 
fax:(0591) 659325 

 
 
 Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2008, 

het uitvoeren van milieukundige bodemonderzoeken en geotechnische 
onderzoeken 

 

Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het 
procescertificaat Monsterneming Bouwstoffenbesluit SIKB 1000 
protocol 1001: Monsterneming grond voor partijkeuringen” 

 

Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het 
procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek SIKB 2000 
protocollen 2001, 2002 en 2018” 

 
 
 

Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het 
procescertificaat Milieukundige begeleiding (water)bodemsaneringen en nazorg 
SIKB 6000, protocol 6001: Milieukundige begeleiding landbodemsanering met 
conventionele methoden” 

 
(het onderhavige onderzoek heeft uitsluitend betrekking op de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000, 
protocol 2001 en 2002) 
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middels van druk, fotokopie, microfilm of 
anderszins zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de opdrachtgever of Sigma Bouw & Milieu. 
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1 INLEIDING 
    
    
1.1  Algemeen 
 
In opdracht van BJZ.nu is in juni/juli 2016 door Sigma Bouw & Milieu een verkennend milieukundig 
bodemonderzoek volgens NEN-5740 uitgevoerd op een deel van het perceel gelegen aan het Spant t.o. 
paviljoen nr. 16 te Tolbert (gemeente Leek). 
De plaats en situering van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1 en 2. 
 
In dit onderzoek worden allereerst de locatiegegevens, de historische gegevens ofwel het bodemgebruik 
in het verleden evenals de resultaten van eventuele voorgaande bodemonderzoeken besproken. 
Vervolgens wordt de bodemopbouw, geologie en geohydrologie besproken. Op basis van de resultaten 
van het vooronderzoek is een onderzoekshypothese opgesteld. Het verdere onderzoek is op basis van 
deze hypothese uitgevoerd. 
De onderzoeksresultaten worden geïnterpreteerd. Aan de hand van de interpretatie van de 
onderzoeksresultaten wordt een eindconclusie geformuleerd.  
 
kwaliteitsborging: 
Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2008. 
 
Het verkennend milieukundig bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen uit het besluit 
uitvoeringskwaliteit Bodembeheer (KWALIBO). Zo is de gehanteerde onderzoeksstrategie opgesteld 
volgens de normen NEN-5725 en NEN-5740 en zijn de veld- en laboratoriumwerkzaamheden uitgevoerd 
volgens geldende beoordelingsrichtlijnen en accreditatieschema’s. 
 
De veldwerkzaamheden van Sigma Bouw & Milieu zijn verricht onder het procescertificaat BRL SIKB 
2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek) waarvoor Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd 
en erkend door het ministerie van VROM. In het kader van het onderhavige onderzoek zijn de 
protocollen 2001 (plaatsen van handboringen en peilbuizen t.b.v. het nemen van grond- en 
grondwatermonsters) en 2002 (het nemen van grondwatermonsters) van toepassing.  
 
Sigma Bouw & Milieu verklaart bij deze volledig onafhankelijk te zijn in de uitvoering van het onderzoek 
en op geen enkele wijze gerelateerd te zijn aan de eigenaar van het te onderzoeken terrein. 
 
 
1.2  Aanleiding van het verkennend milieukundig bod emonderzoek 
 
Aanleiding tot de uitvoering van dit verkennend milieukundig bodemonderzoek vormt de wens inzicht te 
verkrijgen in de kwaliteit van de bodem in het kader van geplande nieuwbouw op de onderzoekslocatie. 
 
 
1.3  Doel van het onderzoek 
 
Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en vast 
te stellen of er sprake is van bodemverontreiniging. Aan de hand van dit onderzoek wordt inzicht 
verkregen in hoeverre het bodemgebruik van de locatie heeft geleid tot verontreiniging. 
Op basis van de onderzoeksresultaten kan een milieuhygiënische beoordeling worden gegeven ten 
aanzien van de beoogde c.q. de toekomstige gebruiksmogelijkheden van de locatie. 
Indien uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er sprake is van bodemverontreiniging zal worden 
beoordeeld of vervolgonderzoek noodzakelijk geacht wordt.  
 
 
1.4  Referentiekader van het onderzoek 
 
Teneinde de kwaliteit van de grond op de onderhavige locatie juist in te schatten is de onderzoeksopzet 
van het bodemonderzoek gebaseerd op de onderzoeksstrategie voor verkennend bodemonderzoek, 
onderzoeksnorm NEN 5740 (literatuur 1). 
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1.5  Opbouw van het rapport 
 
In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: 
• vooronderzoek, (hoofdstuk 2) 
• veldonderzoek, (hoofdstuk 3) 
• chemisch-analytisch onderzoek, (hoofdstuk 4) 
• conclusies en aanbevelingen, (hoofdstuk 5). 
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2 VOORONDERZOEK 
 
 
Het vooronderzoek wordt voorafgaand aan het feitelijke onderzoek (veld- en chemisch-analytisch 
onderzoek) uitgevoerd. Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over het vroegere en 
huidige gebruik van de onderzoekslocatie en de omgeving, onder meer gericht op het vinden van 
mogelijke bronnen van bodembelasting. Het vooronderzoek richt zich tevens op informatie betreffende 
de bodemgesteldheid en geohydrologie van de onderzoekslocatie. 
De uitwerking van het vooronderzoek is gebaseerd op de leidraad bij het uitvoeren van verkennend, 
oriënterend en nader bodemonderzoek, onderzoeksnorm NEN 5725 (literatuur 9).  
 
Afhankelijk van de aanleiding van het onderzoek en/of de initiële verdenking van een locatie wordt de 
diepgang van het vooronderzoek bepaald. De norm NEN 5725 onderscheidt hiermee drie verschillende 
typen vooronderzoek te weten: 1) een beperkt vooronderzoek, 2) een standaard vooronderzoek of 3) 
een uitgebreid vooronderzoek.  
 
Om te kunnen bepalen welk type vooronderzoek van toepassing is moet van de locatie eerst de 
basisinformatie worden verzameld, vervolgens wordt de aanleiding van het onderzoek vastgesteld en ten 
slotte wordt de mate van verdachtheid van de locatie bepaald. 
 
2.1  Basisinformatie  
 
In tabel 2.1 is een overzicht van de basisinformatie weergegeven. 
 
tabel 2.1  overzicht basisinformatie 
adres Spant t.o. paviljoen nr. 16 
plaats Tolbert 
gemeente Leek 
topografisch overzicht Zie bijlage 1 
coördinaten X = 219,995 Y=575,472 
kadastrale aanduiding gemeente Leek 

sectie H nr. 7255 

oppervlakte onderzoekslocatie (bouwblok) ca. 5.000 m2 
toekomstig bodemgebruik woonbebouwing 
huidig bodemgebruik gras/groenstrook 
voormalig bodemgebruik agrarische grond 
ophogingen/dempingen/stortingen 
opvullingen en verhardingen 

niet bekend 

toepassing van asbesthoudende bouw-, bodem- of 
verhardingsmaterialen 

niet bekend 

voorgaand 
bodemonderzoek  
op de onderzoekslocatie 

► verkennend onderzoek Spant 1 (onderzoekslocatie is deel van groter gebied) 
    Van der Wiel Infra en Milieu BV, M100385, 29-11-2206 
    Bovengrond (mengmonster met boring E7 en E8): - 
    Ondergrond (mengmonster met boring E7): - 
►verkennend bodem- en asfaltonderzoek woonlocatie Sintmaheerdt te  
   Tolbert (onderzoekslocatie is deel van groter onderzoeksgebied) 
    Mug Ingenieursbureau, 7-159-02-01, 22-08-2008 
    boringen 40, 43 en 44 zijn niet meegenomen in mengmonsters 

voorgaand 
bodemonderzoek  
in de omgeving 

►verkennend bodemonderzoek Spant 3 
    Milfac, B4909, 10-02-1998 
    Wiertsema & Partners, VN20210, 18-05-1999 
    Status: uitvoeren oo 
►indicatief bodemonderzoek Sintmaheerdt, fase IV 
    Grontmij, 87/0569-10, 01-01-1988 
    Status: voldoende onderzocht 
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De onderzoekslocatie is gelegen op het terrein van zorginstelling Sintmaheerdt aan het Spant nr. 1 te 
Tolbert (gemeente Leek). 
De topografische ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1. 
 
De onderzoekslocatie betreft een gedeelte van het perceel gelegen aan het Spant nr. 1 te Tolbert. De 
onderzoekslocatie betreft een grasveld/groenstrook t.o. paviljoen nr. 16 aan het Spant te Tolbert. 
 
De opdrachtgever is voornemens om op de locatie de nieuwbouw van woonbebouwing l te realiseren. 
De onderzoekslocatie, het beoogde bouwblok, is thans onverhard en als grasveld/groenstrook in 
gebruik. 
Het onderhavige onderzoek, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft het terreindeel t.p.v. de 
geplande nieuwbouw (bouwblok). De onderhavige onderzoekslocatie, het onderzochte terreindeel, heeft 
een oppervlakte van ca. 5.000 m2 (zie bijlage 2).   
 
In de directe omgeving van de locatie bevinden zich paviljoens en een woonwijk. 
Aan de noord- en oostzijde grenst de onderzoekslocatie aan het terrein van de Sintmaheerdt met 
woonpaviljoens. 
Aan de westzijde grenst de onderzoekslocatie aan een watergang, De Tolbertervaart en achtergelegen 
agrarische percelen. 
Aan de zuidzijde grenst de onderzoekslocatie aan woningen aan de Waterman. 
 
 
2.2  Keuze type vooronderzoek  
 
Het onderhavige bodemonderzoek betreft een verkennend bodemonderzoek in het kader van een 
geplande nieuwbouw op de locatie. 
Op basis van het stroomschema (figuur 1 blz.14) uit de NEN 5725 wordt in dit geval een standaard 
vooronderzoek volgens hoofdstuk 6 uit de NEN 5725 uitgevoerd. 
 
 
2.3  Standaard vooronderzoek  
 
Het standaard vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over vijf onderzoeksaspecten, te 
weten: 1) het voormalige bodemgebruik, 2) het huidige bodemgebruik, 3) het toekomstige 
bodemgebruik, 4) bodemopbouw en geohydrologie en 5) (financieel-) juridische situatie. 
 
De hieronder vermelde historische gegevens zijn ontleend aan gegevens die door de opdrachtgever zijn 
verstrekt alsmede gegevens uit het milieuarchief van de gemeente Leek (verkregen via od-groningen, 
mevr. K. Mintjes), de bodematlas van de provincie Groningen (met historisch bodembestand), het 
bodemloket, topografische kaarten, Topotijdreis.nl en het handelsbestand van de Kamer van 
Koophandel. 
Het uitgevoerde vooronderzoek heeft betrekking tot de onderhavige onderzoekslocatie alsmede de 
aangrenzende percelen binnen een straal van 25 meter.  
 
voormalige bodemgebruik  
 
bodemgebruik in het verleden tot heden: (bron: opdr achtgever/gemeente/topografische kaarten) 
• De onderzoekslocatie betreft een gedeelte van het perceel gelegen aan het Spant nr. 1 te Tolbert. De 
 onderzoekslocatie betreft een grasveld/groenstrook t.o. paviljoen nr. 16 aan het Spant te Tolbert. 
      De opdrachtgever is voornemens om op de locatie de nieuwbouw van woonbebouwing te 
      realiseren. 

De onderzoekslocatie, het beoogde bouwblok, is thans grotendeels onverhard en als 
grasveld/groenstrook in  gebruik. 
Het onderhavige onderzoek, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft het terreindeel t.p.v. de 
geplande nieuwbouw (bouwblok). De onderhavige onderzoekslocatie, het onderzochte terreindeel, 
heeft een oppervlakte van ca. 5.000 m2 (zie bijlage 2).   
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• De omringende bebouwing rond de locatie dateert van 1982 (bron: Kadaster). 
• Op basis van oude topografische kaarten vanaf 1950 tot 1989 is op de onderzoekslocatie nog geen 

bebouwing te herkennen en is de locatie onderdeel van een agrarisch perceel. Op topografische 
kaarten vanaf 1989 wordt huidige bebouwing weergegeven.  

• Ten behoeve van de locatie zijn voor zover bekend geen bouwvergunningen verleend. 
• Ten behoeve van de locatie is voor zover bekend geen milieuvergunning verleend. 
• De locatie wordt in het handelsbestand van de Kamer van Koophandel niet vermeld. 

 
onder- of bovengrondse brandstoftanks: (bron: opdra chtgever/eigenaar/provincie) 
•  Er is geen informatie omtrent de eventuele aanwezigheid of voormalige aanwezigheid van boven- of 

ondergrondse brandstoftanks t.p.v. de onderzoekslocatie. 
 

aanwezigheid van asbest   (bron: opdrachtgever/geme ente) 
• Er is geen informatie bekend omtrent de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem. 
     Achter paviljoen nr. 16 staan twee schuurtjes. De daken bestaan uit mogelijk asbesthoudende 

dakplaten. Het dak van een van de schuurtjes is niet voorzien van een afwateringsgoot waardoor evt. 
emissie (erosie) van asbestvezels (door weersinvloeden) naar de onderliggende bodem niet wordt 
voorkomen.  

 
voormalige en huidige potentieel belastende agraris che en bedrijfsactiviteiten     
(bron: opdrachtgever/ eigenaar/ gemeente/ provincie ) 
• De locatie aan het Spant was in het verleden onderdeel van een agrarisch perceel. Voor zover 

bekend is de locatie na ontwikkeling van de zorginstelling in 1982 niet anders ingebruik geweest als 
groenstrook/grasveld. 

• Er is geen andere informatie omtrent evt. (voormalige) potentieel bodembedreigende activiteiten 
(verbranding afval, opslag van gevaarlijke stoffen etc.) op de onderzoekslocatie. 

• Er is geen andere informatie omtrent evt. (voormalige) potentieel bodembedreigende calamiteiten op 
de onderzoekslocatie. 

• In de directe omgeving van de onderzoekslocatie bevinden zich woonpaviljoens en een woonwijk. 
 Op het eigen terrein is sprake van een ondergrondse hbo-tank. 
 Het is op voorhand onbekend of activiteiten in de directe omgeving negatieve invloed hebben (gehad) 

op de bodemkwaliteit t.p.v. de onderhavige onderzoekslocatie. 
 

verrichte handelingen met grond, verhardingsmateria al en/of afval:     
(bron: opdrachtgever/gemeente) 
• Er is geen informatie omtrent evt. met bodemvreemd materiaal gedempte watergangen/sloten t.p.v. 

de onderzoekslocatie. 
 

• Er is geen informatie omtrent evt. opgebrachte gebiedsvreemde grond (ophogingen), 
verhardingsmateriaal, puinmateriaal en/of afval op de locatie.  

 
ondergrondse infrastructuur in het heden verleden:    (bron: opdrachtgever) 
• geen informatie 

 
archeologische waarden:  (bron:gemeente/provincie) 
• De locatie heeft op basis van de archeologische waardenkaart (IKAW) een lage tot middelhoge  

archeologische verwachting. 
 

niet gesprongen explosieven:  (bron:gemeente/provin cie) 
• In Nederland zijn er niet gesprongen explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog in de grond 
 achtergebleven. De (potentiële) aanwezigheid van niet gesprongen explosieven kan een bedreiging 
 inhouden bij grondroerende werkzaamheden en kan tot vertraging leiden bij planvorming 

en uitvoering van werkzaamheden. NGE's worden met name aangetroffen ter plaatse van 
'strategische doelen' zoals binnensteden, verbindingswegen, spoorwegen, bruggen en havens. 

 De gemeente is op basis van regelgeving verantwoordelijk voor het opsporen en ruimen van 
 niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Voor aanvullende informatie wordt 
 verwezen naar de gemeente. 
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huidige bodemgebruik  
 
huidige bodemgebruik van de locatie: (bron:opdracht gever/terreininspectie)   
• In de huidige situatie wordt de locatie gebruikt als grasvel/weide en groenstrook. 

 
aanwezigheid van asbest   (bron: opdrachtgever/geme ente) 
• Er is geen informatie bekend omtrent de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem. 
     Achter paviljoen nr. 16 staan twee schuurtjes. De daken bestaan uit mogelijk asbesthoudende 

dakplaten. Het dak van een van de schuurtjes is niet voorzien van een afwateringsgoot waardoor evt. 
emissie (erosie) van asbestvezels (door weersinvloeden) naar de onderliggende bodem niet wordt 
voorkomen.  

 
huidige verdachte/bedrijfsmatige/bodembelastende ac tiviteiten: 
(bron:opdrachtgever/gemeente)   
•  Op de onderzoekslocatie vinden thans geen bodembedreigende activiteiten plaats. 

 
verhardingslagen:    (bron:opdrachtgever/terreinins pectie)   
•   De locatie is, afgezien van een fietspad en een ontsluitingsweg, onverhard. 

 
 
toekomstige bodemgebruik  
 
geplande herinrichting/ bouwplannen:    (bron:opdra chtgever)   
• niet bekend

 
geplande bedrijfsactiviteiten:      (bron:opdrachtg ever)   
• niet bekend 

 
geplande potentieel bodemverontreinigende activitei ten: (bron:opdrachtgever)   
• niet bekend 

 
 
geologie, bodemsamenstelling en geohydrologie   
De ondiepe geologie in het onderzoeksgebied is afgeleid van de Grondwaterkaart van Nederland (Dienst 
grondwaterverkenning TNO/DGGV) en ontleend aan het dinoloket (www.dinoloket.nl). 
 
De bovenste laag, de deklaag, heeft een hoogte van ca. 3 m+NAP. 
In tabel 2.2 is de geohydrologische opbouw weergegeven. 
 
tabel 2.2 geohydrologische opbouw 
diepte  
m-mv 

beschrijving formatie 

0-1.0 
1.0-8.5 
8.5-42 
42-63.5 
63.5-81 

zand 
fijn zand, grindig 
fijn zand 
grof zand/grind 
zand, grindig 

antropogeen 
Boxtel 
Peelo 
Urk 
Appelscha 

 
De stromingsrichting van het ondiepe grondwater van het eerste watervoerend is in het kader van dit 
onderzoek niet vastgesteld. 
Opgemerkt dient te worden dat de stromingsrichting van het grondwater beïnvloed kan worden door 
drainepatroon, ligging van sloten, riolering, kabels, leidingen en funderingen. 
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financieel-) juridische situatie  
In tabel 2.3 zijn de financieel- juridische aspecten weergegeven. 
 
 
tabel 2.3 financieel/juridische aspecten 
kadastrale gegevens gemeente Leek, sectie H nr. 7255 
opdrachtgever/ 
belanghebbende 
rechtspersonen 

- 

 
 
2.4  Hypothese 
 
Volgens de onderzoeksnorm NEN 5740 dient, m.b.t. de aanwezigheid van eventuele 
bodemverontreiniging, vooraf een onderzoekshypothese te worden opgesteld. De hypothese kan worden 
opgesteld op basis van bekende (historische) gegevens, uit de betrokken informatie kan blijken dat de 
onderzoekslocatie, vooraf, als “verdacht” of “onverdacht” wordt aangemerkt. 
 
Op basis van de historische informatie uit het vooronderzoek blijkt dat op de locatie aan het Spant in het 
verleden deel uitmaakte van een agrarisch perceel. Na de ontwikkeling van de zorginstelling in 1982 is 
onderzoekslocatie gebruikt als grasveld/weide en groenstrook. 
 
Er is voor zover bekend geen informatie over (voormalige) potentieel verdachte deellocaties (bronnen) of 
(voormalige) bodembedreigende activiteiten t.p.v. het beoogde bouwblok (onderzoekslocatie). 
 
De onderzoekslocatie, het beoogde bouwblok, is in eerste aanleg als milieuhygiënisch "onverdacht" 
aangemerkt. Op basis van deze hypothese is het bodemonderzoek t.p.v. het beoogde bouwblok 
uitgevoerd conform de bijbehorende onderzoeksstrategie, volgens NEN 5740, paragraaf 5.1, strategie 
voor onverdachte locaties (ONV) (literatuur 1).  
 
In tabel 2.4 is de gehanteerde onderzoeksstrategie weergegeven. 
 
tabel 2.4 gehanteerde onderzoeksstrategie 

mogelijke verontreiniging 
(deel)locatie  grond grondwater 

 
onderzoeksstrategie  

bouwblok geen geen ONV  
 
 
Bij de toetsing van de hypothese wordt een enkele overschrijding van de achtergrondwaarde 
geïnterpreteerd als “onverdachte locatie”. Dit geldt vooral voor parameters welke van nature verhoogd 
aanwezig zijn en de achtergrondwaarde overschrijden.  
 
Het opgeboorde monstermateriaal op de onderzoekslocatie is in dit onderzoek visueel beoordeeld op de 
aanwezigheid van asbesthoudend materiaal. Opgemerkt dient te worden dat asbestanalyses geen deel 
uitmaken van uitgevoerde analyses in het kader van de NEN-5740. Onderhavig onderzoek betreft geen 
asbest onderzoek in bodem volgens NEN-5707 of NEN-5897. 
Tevens dient opgemerkt te worden dat eventueel aanwezig puinmateriaal en/of 
(half)verhardingsmaterialen niet chemisch-analytisch zijn onderzocht. 
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3 VELDONDERZOEK 
 
 
In dit hoofdstuk wordt het uitgevoerde veldwerkonderzoeksprogramma beschreven. Daarnaast worden 
de resultaten van het veldonderzoek weergegeven. 
  
 
3.1  Uitvoering van het veldonderzoek 
 
Het veldonderzoek is uitgevoerd onder procescertificaat BRL SIKB 2000 en conform de eisen uit de 
protocollen 2001 en 2002. 
   
Het onderzoeksprogramma is ruimtelijk weergegeven in bijlage 2. In deze bijlage zijn alle geplaatste 
boringen geprojecteerd. 
 
plaatsen van boringen en peilbuizen  
Het uitvoeren van boringen, het plaatsen van de peilbuizen en het nemen van grondmonsters heeft 
plaatsgevonden op 24 juni 2016.  
Het bemonsteren van het grondwater is conform NEN-5740 ruim een week tijd na plaatsing van de 
peilbuis op 08 juli 2016 uitgevoerd. 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door dhr. M. van Wuykhuyse erkende en geregistreerde 
veldwerker van Sigma Bouw & Milieu te Emmen. Bedrijfs- en persoonerkenningen zijn weergegeven op 
de internetsite van Bodem+ (http//www.senternovem.nl/bodemplus/erkenningen). 
Een onafhankelijkheidsverklaring is opgenomen in bijlage 5. 
 
Voorafgaand aan het plaatsen van boringen is een locatie-inspectie gehouden. Achter paviljoen nr. 16 
staan twee schuurtjes. De daken bestaan uit mogelijk asbesthoudende dakplaten. Het dak van een van 
de schuurtjes is niet voorzien van een afwateringsgoot waardoor evt. emissie (erosie) van asbestvezels 
(door weersinvloeden) naar de onderliggende bodem niet wordt voorkomen. Voor het overige zijn op 
basis van de locatie-inspectie zijn geen bijzonderheden geconstateerd. 
 
Alle geplaatste boringen zijn zodanig ruimtelijk verspreid over de onderzoekslocatie dat een zo 
representatief mogelijke indruk van de onderzoekslocatie wordt verkregen.  
Alle boringen zijn uitgevoerd met behulp van een edelmanboor en geplaatst conform de eisen uit het 
protocol 2001. 
De positionering van alle boringen is weergegeven in bijlage 2. 
 
In totaal zijn, gelijkmatig verdeeld, op de onderzoekslocatie vijftien boringen geplaatst. Alle boringen zijn 
doorgezet tot in de aanwezige deklaag (0.5 m-mv). Vier boringen zijn doorgezet 2.0 m-mv.  
Eén boring is doorgezet tot in het freatisch grondwater, deze boring is ten behoeve van de bemonstering 
van het grondwater afgewerkt met een peilbuis, filtertraject van ca. 1.9-2.9 m-mv.  
 
De geplaatste peilbuizen zijn opgebouwd uit 1 meter HDPE peilfilter omstort met filtergrind.  
Het filtergrind zorgt voor een goede instroming van het grondwater in het filter, daarnaast voorkomt het 
dat het filter dichtslibt. Het peilfilter bevindt zich 0.5 meter beneden het grondwaterniveau. 
Boven het peilfilter bevindt zich blinde HDPE opzetbuis, omstort met bentoniet (zwelklei). 
De zwelklei dient ervoor te zorgen dat toestroming vanuit de bovengrond wordt voorkomen. 
De peilbuizen zijn geplaatst conform de eisen uit het protocol 2001. 
 



verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Spant t.o. paviljoen nr. 16 te Tolbert  
 
 

juni 2016 12
 

monstername grond  
Het vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen, o.a. de 
korrelgrootteverdeling (textuur), kleur en eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken.  
Na de zintuiglijke beoordeling is het bodemmateriaal in trajecten van 0.5 meter of per afwijkende 
bodemlaag bemonsterd. 
Grondmonsters t.b.v. analyse op vluchtige aromaten zijn m.b.v. een steekbus bemonsterd. 
Grondmonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2001. 
 
monstername grondwater  
Om een representatief grondwatermonster te verkrijgen is de peilbuis, na plaatsing en voor 
monstername, grondig (3 maal de inhoud van het peilfilter) afgepompt. Voorafgaand aan de 
bemonstering is de grondwaterstand t.o.v. het maaiveld ingemeten. 
Grondwatermonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2002 en NEN-5744 (literatuur 11). 
Tijdens de monstername van het grondwater is in het veld de zuurgraad (pH) en de elektrische 
geleidbaarheid (EGV) bepaald. 
 
 
3.2  Resultaten van het veldonderzoek 
 
Bodemopbouw  
De boorprofielbeschrijvingen van alle verrichte boringen met bijbehorende zintuiglijke waarnemingen zijn 
grafisch uitgewerkt en opgenomen in bijlage 3. 
In tabel 3.1 is op basis van de waarnemingen de lokale bodemopbouw beschreven. 
  
tabel 3.1 lokale bodemopbouw 
bodemlaag  
m-mv 

hoofdbestanddeel Toevoeging Kleur 

0.0-0.5 
0.5-0.9 
0.9-2.1 
2.1-2.9 

zand 
zand 
leem 
leem 

matig siltig 
zwak siltig 
sterk zandig  
sterk zandig 

donkerbruin 
beige-geel 
lichtgrijs 
grijs-bruin 

 
Veldmetingen grondwater  
De resultaten van de veldwaarnemingen van het grondwater zijn in tabel 3.2 weergegeven. 
 
tabel 3.2 veldwaarnemingen grondwater 
peilbuis filtertraject 

m-mv 
grondwaterstand  
m-mv 

voorpompen  
liter 

pH 
 

EGV 
geleidingsvermogen  
µS/cm 

troebelheid  
(NTU) 

1 1.9-2.9 1.35 6 6.34 482 11.3 
 
In het genomen grondwatermonster is een hogere troebelheid gemeten dan voor natuurlijke 
troebelheid verwacht wordt (≥10 NTU). De peilbuis heeft voldoende rusttijd gehad na plaatsing 
(minimaal een week). Ook zijn de peilbuizen zorgvuldig en met een voldoende laag debiet afgepompt 
zodat de grondwaterstand in de peilbuizen slechts gering is gedaald tijdens afpompen (< 50 cm). 
Daarom wordt aangenomen dat er geen sprake is geweest van een verstoord bodemevenwicht tijdens 
monsterneming, en dat de gemeten waarde voor troebelheid een natuurlijke oorzaak hebben (zwevende 
stoffen als lutum of silt in het grondwater). Zwevende delen kunnen leiden tot verhoogde meetwaarden in 
het grondwater als gevolg van matrixstoringen bij de analyse en ab- en adsorptie organische 
verbindingen en zware metalen aan deze zwevende delen 
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Zintuiglijke waarnemingen  
 
grond 
Het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op eventuele afwijkingen. 
De zintuiglijke waarnemingen zijn omschreven en grafisch weergegeven in bijlage 3.  
Op basis van zintuiglijke waarnemingen van het opgeboorde bodemmateriaal zijn geen bodemvreemde 
afwijkingen of bijmengingen waargenomen welke duiden op een vorm van bodemverontreiniging. 
 
grondwater  
Het bemonsterde grondwater bevatte geen zintuiglijk waarneembare afwijkingen. 
 
asbest  
Tijdens de locatie-inspectie is aandacht geschonken aan de aanwezigheid van asbest op het maaiveld, 
hierbij is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.  
 
Het opgeboorde monstermateriaal (grond) is zintuiglijk beoordeeld op de aanwezigheid van 
asbesthoudend materiaal. Op basis van zintuiglijke waarnemingen van het opgeboorde 
monstermateriaal is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 
Hierbij wordt opgemerkt dat in dit onderzoek handboringen zijn uitgevoerd met een 7 cm edelman boor 
de trefkans op het aantreffen van asbesthoudend materiaal (t.g.v. verdringing van materiaal) is kleiner 
dan bij het graven van inspectiegaten volgens NEN-5707. Bij het graven van proefgaten of proefsleuven 
ontstaat een beter beeld van eventueel aanwezig bodemvreemd materiaal.  
Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem/puin geen 
onderdeel uitmaakt van het onderhavige onderzoek dat volgens NEN-5740 is uitgevoerd. Het 
onderhavige onderzoek kan daarom geen uitspraak doen over de aan- of afwezigheid van asbest in de 
bodem op de onderhavige locatie. Opgemerkt dient te worden dat geen asbestanalyses van grond en/of 
puin e.d. hebben plaatsgevonden. Asbestanalyses maken geen deel uit van verkennend 
bodemonderzoek in het kader van de NEN-5740. Tevens wordt opgemerkt dat de zintuiglijke 
beoordeling op asbest en de locatie-inspectie niet opgevat dient te worden als een onderzoek uitgevoerd 
op basis van NEN-5707 (asbestonderzoek in grond) en/of NEN-5897 (monsterneming en analyse van 
asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat). 
Overigens wordt in algemene zin opgemerkt dat in de bodem aanwezig puinmateriaal asbest kan 
bevatten.  
Alleen een asbestonderzoek volgens NEN-5707 / NEN-5897 geeft meer zekerheid over de aanwezigheid 
van asbest in de bodem resp. puin. 
De chemische samenstelling van eventueel aanwezig verhardingsmateriaal is niet in dit onderzoek  
onderzocht.  
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4 CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK 
 
 
In dit hoofdstuk worden de uitvoering, het toetsingskader en de resultaten van de chemische analyses 
besproken. Vervolgens worden de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek geïnterpreteerd  
 
Het chemisch onderzoek van grond is uitgevoerd door het NEN-EN-ISO 17025 geaccrediteerde 
milieulaboratorium van SGS BV (certificaat L092).  
Alle analyses zijn geanalyseerd volgens het accreditatieschema AS3000 “laboratoriumanalyses voor 
milieuhygiënisch bodemonderzoek”, waarvoor SGS is geaccrediteerd en erken door het ministerie van 
VROM. De conservering van grond- en grondwatermonsters is uitgevoerd conform SIKB protocol 3001 
“conserveringsmethoden en conserveringstermijnen voor milieumonsters”. 
 
4.1  Onderzoeksprogramma chemisch-analytisch onderz oek 
 
grond  
Teneinde in het kader van het verkennend bodemonderzoek een indruk te krijgen van de algemene 
kwaliteit van de grond zijn de grondmonsters, welke tijdens het veldonderzoek zijn genomen, in het 
laboratorium met elkaar gemengd tot grondmengmonsters.  
Van het totaal aantal genomen grondmonsters op de locatie zijn drie grond(meng)monsters 
samengesteld en geanalyseerd.  
grondwater 
Uit de geplaatste peilbuizen is per peilbuis een grondwatermonster genomen en geanalyseerd. 
In onderstaande tabel 4.1 wordt de samenstelling van de grondmengmonsters, grondwatermonsters, de 
monsternamediepte en de uitgevoerde analyses weergegeven. 
 
tabel 4.1 Analyse-schema 
 
Monstercode  boringnummer(s) diepte (m-mv) zintuigl ijke  analysepakket  
           waarnemingen  
 
grond 
1 (MM1)  1+2+5 t/m 9  0.0-0.5 m-mv  -  NEN-grond(*)+AS3000 
2 (MM2)  3+4+10t/m 15  0.0-0.5 m-mv  -  NEN-grond(*)+AS3000 
3 (MM3)  1+2+3   1.0-2.0 m-mv  -  NEN-grond(*)+AS3000 
grondwater 
1 (peilbuis)  1   1.9-2.9 m-mv  -  NEN-grondwater(**)  

             + AS3000 
 
verklaring van de gebruikte afkortingen en codes: (1) 
* NEN-grond  = Standaard Pakket Grond omvat AS3000 voorbehandeling, 9 zware metalen, 
      PAK (10-VROM), minerale olie (GC), PBC’s, droge stof, organische stof en 
      lutum; 
**NEN-water  = Standaard Pakket Grondwater omvat AS3000 voorbehandeling zware metalen, 
      vluchtige aromaten (incl. naftaleen), chloorhoudende oplosmiddelen, 
      chloorbenzenen, minerale olie, styreen en bromoform; 
Zware metalen = barium (Ba)/cadmium (Cd)/Cobalt(Co)/koper (Cu)/lood (Pb)/nikkel (Ni)/zink(Zn) 
      /Molybdeen (Mo)/kwik(Hg); 
Vluchtige aromaten = Benzeen (B), Tolueen (T), Ethylbenzeen (E), Xylenen (X), Naftaleen (N) Styreen (S) 
      (BTEXNS); 
PCB   = Polychloorbifenylen; 
PAK   = Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen; 
VOH   = Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen;  
Bromoform  = Tribroommethaan; 
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4.2  Toetsingscriteria grond en grondwater  
 
Om de kwaliteit van de bodem en de mate van verontreiniging te kunnen beoordelen, zijn de 
analyseresultaten van grondmonsters getoetst aan de geldende toetsingswaarden;  
1) de achtergrondwaarde (AW-2000) zoals opgenomen in bijlage B van “de Regeling 
 Bodemkwaliteit” (Staatscourant 22335, 02 november 2012) (literatuur 5) 
2)  de interventiewaarde zoals opgenomen in tabel 1 van “de Circulaire Bodemsanering”, 
 (Staatscourant 16675, 27 juni 2013) (literatuur 6) 
  
De toetsing van de meetresultaten is uitgevoerd middels BoToVa, de Bodem Toets Validatie Service van 
de overheid voor grond, grondwater en waterbodem. BoTova gaat uit van het wettelijk kader dat per 1 juli 
2013 van kracht is. 
In de BoToVa toetsing worden de meetwaarden gecorrigeerd/teruggerekend voor de “standaard bodem” 
(humus=10% en lutum=25%). 
 
Generiek toetsingskader 
Voor de beoordeling van de analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters wordt gebruik 
gemaakt van de achtergrondwaarden grond zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit, de 
streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater zoals opgenomen in de 
Circulaire bodemsanering. 
 
Achtergrondwaarde (AW-2000):  
De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft de kwaliteit weer die 'van nature' voorkomt in de bodem van 
natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door 
lokale verontreinigingsbronnen. 
 
De achtergrondwaarden zijn opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit en zijn gebaseerd 
op het onderzoek ‘Achtergrondwaarden 2000’. Hierin zijn gehalten vastgesteld van 
een groot aantal stoffen in bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland. 
 
De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft het niveau aan waarbij sprake is van duurzame bodemkwaliteit. 
Bij overschrijding van de achtergrondwaarde is er sprake van bodemverontreiniging. 
 
Tussenwaarde:  
De gemiddelde waarde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde (S+I)/2, hierna te noemen 
'tussenwaarde'(T), wordt gehanteerd om aan te geven dat bij overschrijding de kans aanwezig is dat er 
sprake is van een ernstige verontreiniging, ofwel dat nader onderzoek noodzakelijk is. 
Een nader onderzoek wordt uitgevoerd indien er een vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernstig 
geval van bodemverontreiniging. 
 
De tussenwaarde heeft geen wettelijke status maar is een indicatieniveau voor het uitvoeren van 
aanvullend onderzoek 
 
Interventiewaarde:  
De interventiewaarde (I) geeft aan dat bij overschrijding van deze waarde de functionele eigenschappen 
die de bodem heeft voor mens, plant en dier ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. 
Is er sprake van een ernstige bodemverontreiniging en wordt de interventiewaarde in meer dan  
25 m3 grond of 100 m3 grondwater (bodemvolume) overschreden, dan kan er noodzaak zijn tot sanering.  
De saneringsurgentie wordt bepaald door blootstellingsrisico's van mens, dier en plant en de 
verspreidingsrisico's van de betreffende stoffen (actuele risico’s). 
De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico's voor de volksgezondheid en het milieu (onderzoek 
RIVM). 
 
Bij de beoordeling van bodemverontreiniging aan de hand van de genoemde toetsingswaarden spelen 
nog een aantal aspecten een rol. Rekening dient te worden gehouden met het feit dat de mobiliteit van 
stoffen in de bodem en daardoor de verspreiding van stoffen afhankelijk is van diverse 
bodemkenmerken. Daarnaast speelt de bestemming en het gebruik van de locatie in de huidige situatie 
alsmede de toekomstige situatie, een grote rol bij de beoordeling van de risico's voor het milieu. 
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4.3  Analyseresultaten en interpretatie 
 
In deze paragraaf zijn de resultaten van de chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters, 
gerelateerd aan toetsingswaarden, weergegeven in tabelvorm. Na elke tabel worden de 
onderzoeksresultaten besproken.  
In bijlage 4 zijn van alle uitgevoerde analyses de analysecertificaten van SGS BV opgenomen. 
 
4.3.1 Milieuhygiënische kwaliteit grond 
 
boven- en ondergrond (0.0-2.0 m-mv)  
In tabel 4.2 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de 
toetsingswaarde. 
 
tabel 4.2: gemeten gehaltes (mg/kg d.s.) in grond m et beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb  in het  kader van WBB
(BoToVa toetsing T.12 versie 2.0.0 is uitgevoerd op 29 juli 2016 om 11:19)
Monster ID GP16-61772.001 GP16-61772.002 GP16-61772.003
Klant Ref. 16-M7728 16-M7728 16-M7728
Bodemtraject (m-mv) 0-0.5 0-0.5 1.0-2.0
Bodemtype Zs2 Zs2 Lz3
Zintuiglijke waarnemingen - - -
BoToVa Monster Conclusie Overschrijding AW Voldoet aan AW Voldoet aan AW

MaxBI:0,2 MaxBI:0,0 MaxBI:0,0
Parameter Toetsingswaarden
Algemeen Eenheid AW TW IW BW 1 BTV 1 SGS 1 BW 2 BTV 2 SGS 2 BW 3 BTV 3 SGS 3
Korrelgroottefractie % 4,7 4,7 12
Droge stof % m/m 78 -- 76 -- 85 --
Organisch stof % 8,4 9,9 1,2
1. Metalen
barium (Ba) mg/kg – 154 -- 87 -- 65 --
cadmium (Cd) mg/kg 0,6 6,8 13 0,36 ≤AW 0,17 ≤AW 0,21 ≤AW
kobalt (Co) mg/kg 15 102,5 190 5,7 ≤AW 5,7 ≤AW 6,9 ≤AW
koper (Cu) mg/kg 40 115 190 16 ≤AW 13 ≤AW 7,8 ≤AW
kwik (Hg) mg/kg 0,15 18,08 36 0,084 ≤AW 0,087 ≤AW 0,043 ≤AW
lood (Pb) mg/kg 50 290 530 81 Won 0,1 29 ≤AW 9,3 ≤AW
molybdeen (Mo) mg/kg 1.5* 95,75 190 1,1 ≤AW 1,1 ≤AW 1,1 ≤AW
nikkel (Ni) mg/kg 35 67,5 100 13 ≤AW 13 ≤AW 16 ≤AW
zink (Zn) mg/kg 140 430 720 256 Ind 0,2 57 ≤AW 22 ≤AW
4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’ s)
naftaleen mg/kg – 0,035 0,035 0,035
fenantreen mg/kg – 0,035 0,035 0,035
antraceen mg/kg – 0,035 0,035 0,035
fluorantheen mg/kg – 0,035 0,035 0,035
chryseen mg/kg – 0,035 0,035 0,035
benzo(a)antraceen mg/kg – 0,035 0,035 0,035
benzo(a)pyreen mg/kg – 0,035 0,035 0,035
benzo(k)fluorantheen mg/kg – 0,035 0,035 0,035
indeno(1,2,3cd)pyreen mg/kg – 0,035 0,035 0,035
benzo(ghi)peryleen mg/kg – 0,035 0,035 0,035
PAK’s (som 10) mg/kg 1,5 20,75 40 0,35 ≤AW 0,35 ≤AW 0,35 ≤AW
5. Gechloreerde koolwaterstoffen
e. overige gechloreerde koolwaterstoffen
PCB 28 ug/kg 0,83 0,71 3,5
PCB 52 ug/kg 0,83 0,71 3,5
PCB 101 ug/kg 0,83 0,71 3,5
PCB 118 ug/kg 0,83 0,71 3,5
PCB 138 ug/kg 0,83 0,71 3,5
PCB 153 ug/kg 0,83 0,71 3,5
PCB 180 ug/kg 0,83 0,71 3,5
PCB’s (som 7) ug/kg 20 510 1000 5,8 ≤AW 4,9 ≤AW 25 ≤AW
7. Overige stoffen
minerale olie mg/kg 190 2595 5000 17 ≤AW 14 ≤AW 70 ≤AW
MonsterID Monsteromschrijving
GP16-61772.001 MM1: 1 (0-50) 2 (0-50) 5 (0-50) 6 (0-50) 7 (0-50) 8 (0-50) 9 (0-50)
GP16-61772.002 MM2: 3 (0-50) 4 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50)
GP16-61772.003 MM3: 1 (100-150) 1 (150-200) 2 (100-150) 2 (160-200) 3 (100-150) 3 (150-200)
Legenda's
AW: Achtergrondwaarde;    TW: Tussenwaarde;    IW: Interventiewaarde
BW n: Botova Berekende Waarde;    BTV n: Botova conclusie;    SGS n: SGS toevoeging
--: Geen toetsoordeel mogelijk;    ≤AW: <= Achtergrondwaarde;    Ind: Industrie;    Won: Wonen
Additionele Info
Als de BW waarde in groen is afgedrukt betreft dit een waarde kleiner dan de officiele rapportage grens
SGS n bevat de BodemIndex, BI = (BW-AW)/(IW-AW). Als AW=IW: #DIV/0
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interpretatie onderzoeksresultaten grond 
 
bovengrond (0.0-0.5 m-mv)  
Bovengrondmengmonster MM1 (boring 1+2+5 t/m 9) bevat een verhoogd gehalte lood en zink (zware 
metalen) t.o.v. de achtergrondwaarde. 
 
De in bovengrondmengmonster MM1 gemeten gehalten lood en zink (zware metalen) overschrijden de 
achtergrondwaarde, de tussenwaarde wordt in deze gevallen in het onderzochte bovengrond-
mengmonster MM1 niet overschreden.  
 
De in bovengrondmengmonster MM1 gemeten gehalten lood en zink (zware metalen) zijn op basis van 
de zintuiglijke waarnemingen niet te relateren aan zintuiglijk waargenomen bijmengingen in het 
monstermateriaal.  
 
De overige onderzochte stoffen zijn in het bovengrondmengmonster MM1 niet verhoogd gemeten t.o.v. 
de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
 
Bovengrondmengmonster MM2 (boring 3+4+10 t/m 15) bevat geen van de onderzochte stoffen 
verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde en/of de detectiewaarde. 
 
 
ondergrond (1.0-2.0 m-mv)  
Ondergrondmengmonster MM3 (boring 1+2+3) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. 
de achtergrondwaarde en/of de detectiewaarde. 
 
 
risicotoolbox 
Bij de indicatieve toetsing van de onderzoeksresultaten aan het generieke model uit het Besluit 
Bodemkwaliteit wordt voor het onderzochte bovengrond(meng)monster MM1 de indicatie verkregen: 
bodemkwaliteitsklasse “industrie” '.  

Het gemeten gehalte zink is derhalve getoetst m.b.v. Risicotoolbox. De Risicotoolbox (RTB) is een nieuw 
instrument dat door het RIVM is ontwikkeld in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. In Risicotoolbox 
is het niet mogelijk om minerale olie en polychloorbifenylen (PCB) te toetsen. 

Het bevoegd gezag kan in het Besluit bodemkwaliteit kiezen voor het vaststellen van gebiedsspecifieke 
Lokale Maximale Waarden voor de toepassing van grond en bagger. Met behulp van de RTB berekent 
het bevoegd gezag het risiconiveau van gekozen Lokale Maximale Waarden en legt dit vast in een Nota 
Bodembeheer. 

RTB berekent op basis van ingevoerde concentraties per stof de humane, ecologische en 
landbouwrisico’s voor de zeven verschillende bodemfuncties. De berekeningen zijn opgenomen in 
bijlage 6. 

Op basis van berekening van het gemeten gehalte zink (zware metalen) in het bovengrondmonster MM1 
m.b.v. RisicotoolboxBodem.nl geldt bij het gebruik wonen met tuin mogelijk een humane risicoindex <1.  
 
Een RI- waarde groter dan 1 betekent dat de beleidsmatige grenswaarde overschreden wordt, en dat er 
potentieel problemen voor de beoordeelde vorm van bodemgebruik kunnen zijn. 
 
Een risico-index groter dan 1 kan acceptabel zijn, mits voldoende gemotiveerd op basis van kennis 
van lokale blootstellingsroutes. De Risicotoolbox is een landelijk model met generieke normen; lokaal 
kan de situatie afwijken en aanleiding geven de resultaten anders te interpreteren. 
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De risico-index (RI) wordt telkens berekend door de lokaal berekende waarde te delen door de landelijk 
beleidsmatig vastgestelde risicogrenswaarde. 
Een Risico (RI) Index is een beleidsmatige indicator: 
- een waarde kleiner dan 1 (RI < 1) betekent dat de beleidsmatige grenswaarde niet overschreden wordt; 
- een waarde groter dan 1 (RI > 1) betekent dat de beleidsmatige grenswaarde overschreden wordt, en   
  dat er potentieel problemen voor de beoordeelde vorm van bodemgebruik kunnen zijn. 
 
Indien gekozen wordt voor een gemiddeld ecologisch beschermingsniveau geldt voor koper en zink in de 
bovengrond een ecologische risicoindex >1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerking: 
Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de 
Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter vanuit worden gegaan 
dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000). 
 
Op basis van de circulaire bodemsanering 2009 zijn de toetsingswaarden voor barium (zware metalen) tijdelijk 
ingetrokken. Indien er op een locatie sprake is van een antropogene bron kan het gemeten gehalte barium 
indicatief worden getoetst aan de voormalige interventiewaarde. 



verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Spant t.o. paviljoen nr. 16 te Tolbert  
 
 

juni 2016 19
 

4.3.2  Milieuhygiënische kwaliteit grondwater 
 
In de tabel 4.3 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de 
toetsingswaarde. 
 
tabel 4.3 gemeten gehaltes (µg/l) in grondwater met  beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb  i n het kader van WBB
(BoToVa toetsing T.13 versie 1.1.0 is uitgevoerd op 29 juli 2016 om 11:19)
Monster ID GP16-62711.001
Klant Ref. 16-M7728
Peilbuis (filterstelling) Pb 1 (1.9-2.9)
BoToVa Monster Conclusie Overschrijding SW

MaxBI:0,0
Parameter Toetsingswaarden
1. Metalen Eenheid SW TW IW BW 1 BTV 1 SGS 1
barium (Ba) ug/l 50 337,5 625 68 >SW 0,0
cadmium (Cd) ug/l 0,4 3,2 6 0,14 ≤SW
kobalt (Co) ug/l 20 60 100 2,1 ≤SW
koper (Cu) ug/l 15 45 75 2,9 ≤SW
kwik (Hg) ug/l 0,05 0,175 0,3 0,035 ≤SW
lood (Pb) ug/l 15 45 75 1,4 ≤SW
molybdeen (Mo) ug/l 5 152,5 300 2,3 ≤SW
nikkel (Ni) ug/l 15 45 75 4,5 ≤SW
zink (Zn) ug/l 65 432,5 800 28 ≤SW
3. Aromatische stoffen
benzeen ug/l 0,2 15,1 30 0,14 ≤SW
ethylbenzeen ug/l 4 77 150 0,14 ≤SW
tolueen ug/l 7 503,5 1000 0,14 ≤SW
1,2-xyleen ug/l 0,070
som 1,3- en 1,4-xyleen ug/l 0,14
xylenen (som) ug/l 0,2 35,1 70 0,21 ≤SW
styreen (vinylbenzeen) ug/l 6 153 300 0,14 ≤SW
isopropylbenzeen (cumeen) ug/l 0,21 --
aromatische oplosmiddelen (som) ug/l [150] 0,98 --
4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’ s)
naftaleen ug/l 0,01 35,005 70 0,014 ≤SW
PAK’s (som 10) DIMSLS 1 0,00020 (para!)
5. Gechloreerde koolwaterstoffen
a. (vluchtige) chloorkoolwaterstoffen
monochlooretheen (vinylchloride) ug/l 0,01 2,505 5 0,14 ≤SW
dichloormethaan ug/l 0,01 500,005 1000 0,14 ≤SW
1,1-dichloorethaan ug/l 7 453,5 900 0,14 ≤SW
1,2-dichloorethaan ug/l 7 203,5 400 0,14 ≤SW
1,1-dichlooretheen ug/l 0,01 5,005 10 0,070 ≤SW
cis-1,2-dichlooretheen ug/l 0,070
trans-1,2-dichlooretheen ug/l 0,070
1,2-dichlooretheen (som) ug/l 0,01 10,005 20 0,14 ≤SW
1,1-dichloorpropaan ug/l 0,14
1,2-dichloorpropaan ug/l 0,14
1,3-dichloorpropaan ug/l 0,14
dichloorpropanen (som) ug/l 0,8 40,4 80 0,42 ≤SW
trichloormethaan (chloroform) ug/l 6 203 400 0,14 ≤SW
1,1,1-trichloorethaan ug/l 0,01 150,005 300 0,070 ≤SW
1,1,2-trichloorethaan ug/l 0,01 65,005 130 0,070 ≤SW
trichlooretheen (Tri) ug/l 24 262 500 0,14 ≤SW
tetrachloormethaan (Tetra) ug/l 0,01 5,005 10 0,070 ≤SW
tetrachlooretheen (Per) ug/l 0,01 20,005 40 0,070 ≤SW
7. Overige stoffen
minerale olie ug/l 50 325 600 35 ≤SW
tribroommethaan (bromoform) ug/l – 315 630 0,14 -- 0,0
MonsterID Monsteromschrijving
GP16-62711.001 Pb 1: 1 (190-290)
Legenda's
SW: Streefwaarde;    TW: Tussenwaarde;    IW: Interventiewaarde
BW n: Botova Berekende Waarde;    BTV n: Botova conclusie;    SGS n: SGS toevoeging
--: Geen toetsoordeel mogelijk;    >SW: > Streefwaarde;    ≤SW: <= Streefwaarde
para!: Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
Additionele Info
Als de BW waarde in groen is afgedrukt betreft dit een waarde kleiner dan de officiele rapportage grens
SGS n bevat de BodemIndex, BI = (BW-AW)/(IW-AW). Als AW=IW: #DIV/0
Als waarde in kolom IW is afgedrukt met [] dan betreft dit een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging  
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interpretatie resultaten grondwater  
 
peilbuis 1  (1.9-2.9 m-mv) 
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) t.o.v. de 
streefwaarde. 
 
Het verhoogd gemeten gehalten barium (zware metalen) in het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 
overschrijdt de streefwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) wordt in dit geval niet 
overschreden. 
 
De overige onderzochte stoffen zijn in het grondwater t.p.v. peilbuis 1 niet verhoogd gemeten t.o.v. de 
streefwaarde en/of detectiewaarde. 
 
Ten aanzien van het voorkomen van verhoogde gehaltes zware metalen in het freatisch grondwater kan 
worden opgemerkt dat dergelijke verhoogde gehaltes op tal van onverdachte locaties in Nederland 
regelmatig voorkomen. De gehaltes worden vaak in verhoogde mate aangetoond zonder dat daarbij 
sprake is van een verontreinigingsbron. De verhoogde gehaltes zware metalen kunnen o.a. worden 
veroorzaakt door wisselende milieuomstandigheden in de bodem alsmede door diverse 
bodemprocessen. Zo kan het onvoldoende herstelde evenwicht tussen grond en grondwater ten tijde 
van de bemonstering een mogelijke oorzaak zijn van het verhoogd voorkomen van zware metalen. 
Deels kunnen zware metalen van nature, door uitloging uit sedimenten, afhankelijk van het 
redoxpotentiaal, in verhoogde mate in het grondwater voorkomen, het betreft in deze gevallen natuurlijk 
verhoogde achtergrondwaarden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerking: 
Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de 
Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter van uit worden gegaan 
dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000), e.e.a. geldt voor de gecorrigeerde som 1,2-dichlooretheen, 
gecorrigeerde som dichloorpropaan en som xylenen. 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
 
Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend milieukundig bodemonderzoek worden de 
volgende conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan 
 
grond  
bovengrond (0.0-0.5 m-mv)  
Bovengrondmengmonster MM1 (boring 1+2+5 t/m 9) bevat een verhoogd gehalte lood en zink (zware 
metalen) t.o.v. de achtergrondwaarde. 
 
De verhoogd gemeten gehalten lood, zink (zware metalen) en polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen (PAK) in het bovengrondmengmonster MM1 overschrijden de tussenwaarde (indicatie 
voor nader onderzoek) niet en geven daardoor geen aanleiding tot het instellen van aanvullend 
onderzoek. 
 
Bovengrondmengmonster MM2 (boring 3+4+10 t/m 15) bevat geen van de onderzochte stoffen 
verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde en/of de detectiewaarde. 
 
ondergrond (1.0-2.0 m-mv)  
Ondergrondmengmonster MM3 (boring 1+2+3) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. 
de achtergrondwaarde en/of de detectiewaarde. 
 
risicotoolbox 
Op basis van de berekening van de gemeten gehalte zink (zware metalen) in het bovengrondmonster 
MM1 m.b.v. RisicotoolboxBodem.nl geldt bij het gebruik wonen met tuin een humane risicoindex <1.  
 
 
grondwater  
peilbuis 1  (1.9-2.9 m-mv) 
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) t.o.v. de 
streefwaarde. 
 
De verhoogd gemeten gehalten barium (zware metalen) en benzeen (vluchtige aromaten) in het 
grondwater ter plaatse van peilbuis 1 overschrijden de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) 
niet en geven daardoor geen aanleiding tot het instellen van aanvullend onderzoek. 
 
 
Toetsing hypothese  
Op basis van de vooraf in paragraaf 2.4 gestelde hypothese is de onderzoekslocatie in eerste aanleg als 
milieuhygiënisch onverdacht aangemerkt. 
 
Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de locatie niet geheel vrij is 
van bodemverontreiniging.  
 
De bovengrond alsmede het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie bevat plaatselijk 
verontreinigingen t.o.v. resp. de achtergrondwaarde en de streefwaarde. De plaatselijk verhoogd 
gemeten verontreinigingen overschrijden de tussenwaarde niet en geven daardoor geen formele 
aanleiding tot het instellen van een nader onderzoek. 
De onderzoeksresultaten stemmen overeen met de gestelde hypothese, de vooraf gestelde hypothese 
“onverdacht” dient formeel te worden verworpen. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er 
beïnvloeding van de bodemkwaliteit heeft plaatsgevonden.  
 
Op basis van de chemisch-analytische onderzoeksresultaten zijn er uit milieuhygiënische overwegingen 
in relatie tot de bodemkwaliteit, naar onze mening, geen belemmeringen ten aanzien van de geplande 
nieuwbouw van woonbebouwing op de onderzoekslocatie. 
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Aanbevelingen 
Bij toetsing van de onderzoeksresultaten aan het generieke model wordt de indicatie verkregen 
dat de grond (bovenmeng)monster MM1) mogelijk geschikt is als toepassing: grond met kwaliteitsklasse 
“industrie” ' en als zodanig beperkt toepasbaar.  
 
Volledige duidelijkheid omtrent de bodemkwaliteitsklasse van vrijkomende grond wordt pas verkregen op 
basis van een partijkeuring conform het Besluit Bodemkwaliteit. 
Opgemerkt dient te worden dat de vertaalslag van verkennend bodemonderzoek naar hergebruik van 
grond volgens het Besluit Bodemkwaliteit, veelal, niet mogelijk is. In de meeste gevallen zijn aanvullende 
gegevens noodzakelijk, het bevoegd gezag (de gemeente waarin de grond wordt toegepast) kan hier 
uitsluitsel over geven.  
Indien het noodzakelijk is dat er grond afgevoerd moet worden van de locatie zal er een melding 
grondverzet gedaan moeten worden via het landelijk meldpunt: www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.  
 
afwijkingen t.o.v. de normen en werkzaamheden 
Er hebben bij de uitvoering van veldwerkzaamheden geen afwijkingen plaatsgevonden t.o.v. de 
geldende protocollen BRL SIKB 2001 en 2002. 
 
Er hebben bij de uitvoering van analysewerkzaamheden geen afwijkingen plaatsgevonden t.o.v. de 
geldende protocollen AS3000 en/of overige geldende analysemethoden. 
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Algemeen/opmerkingen/betrouwbaarheid/uitsluitingen 
Het onderhavige onderzoek heeft betrekking gehad op een gedeelte van het perceel gelegen aan het 
Spant t.o paviljoen nr. 16 te Tolbert (zie bijlage 2). Op basis van het onderhavige onderzoek kan alleen 
een uitspraak worden gedaan omtrent de bodemkwaliteit van het onderzochte terreindeel, zie bijlage 2. 
Op basis van het onderhavige onderzoek kan geen uitspraak worden gedaan: omtrent de bodemkwaliteit 
van niet onderzochte terreindelen, de bodemkwaliteit van niet bekende verdachte terreindelen, de 
bodemkwaliteit onder gebouwen, verhardingen en ondoordringbare lagen, de bodemkwaliteit van niet 
verkende bodemlagen, met nadruk: de bodemkwaliteit van een verdachte deellocaties buiten het in dit 
kader onderzochte terreindeel etc.  
Daarnaast kan op basis van dit onderzoek geen uitspraak worden gedaan omtrent de eventuele 
aanwezigheid van asbest in de bodem/puin. Alleen een asbestonderzoek volgens NEN-5707 / NEN-
5897 geeft meer zekerheid over de aanwezigheid van asbest in de bodem resp. puin. 
 
In algemene zin wordt opgemerkt dat bij analyse van mengmonsters de gehalten in de individuele 
deelmonsters van een mengmonster zowel hoger als lager kunnen zijn dan de aangetoonde gehalten in 
het betreffende mengmonster. Er kan in gevallen waarbij sprake is van ruime overschrijdingen van de 
achtergrondwaarde, gemeten in een mengmonster, niet worden uitgesloten dat individuele deelmonsters 
gehalten boven de tussen- of interventiewaarde bevatten. 
 
T.a.v. historische informatie van de locatie wordt opgemerkt dat de geraadpleegde bronnen niet altijd 
zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Sigma Bouw & Milieu 
afhankelijk van deze bronnen, waardoor Sigma Bouw & Milieu niet kan instaan voor de juistheid en 
volledigheid van de verzamelde historische informatie. 
Indien op de locatie, als gevolg van grondverzet, grond vrijkomt dienen de toepassingsmogelijkheden te 
worden vastgesteld aan de hand van het Besluit Bodemkwaliteit (besluit november 2007). 
 
Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde 
regelgeving. Een bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het 
steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem, waardoor het, op basis van de resultaten van een 
bodemonderzoek, onmogelijk is om garanties af te geven ten aanzien van de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit. 
Een verkennend bodemonderzoek geeft nooit volledige zekerheid omtrent de toestand van de bodem ter 
plaatse van een locatie. Het onderzoek dient geïnterpreteerd worden als een inschatting van de 
verontreinigingssituatie op een bepaald moment. Het is echter op basis van dit onderzoek nooit uit te 
sluiten dat er lokaal afwijkingen in de bodem voorkomen, bv. t.g.v. as-, verbrandings-, of afvalgaten.  
Het kan op basis van dit onderzoek niet geheel uitgesloten worden dat zich op de locatie verontreiniging 
bevindt welke in dit onderzoek niet is aangetroffen.  
Het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is dan ook indicatief en een momentopname. De 
resultaten van het onderzoek kunnen minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt. 
Sigma Bouw & Milieu aanvaardt derhalve op generlei wijze aansprakelijkheid voor de gevolgen/schade 
dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade welke voortvloeien uit beslissingen welke 
worden genomen op basis van de onderzoeksresultaten van het onderhavige onderzoek als in de 
praktijk blijkt dat de verontreinigingssituatie anders is dan in dit onderzoek vermeld.  
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BIJLAGE 2  ONDERZOEKSLOCATIE

asbestverd. plaatmat.

foto 2.

foto 1.

foto 3.
foto 4.



 
Foto 1. Sintmaheerdt, Tolbert 
 

 
Foto 2. Sintmaheerdt, Tolbert 
 



 
Foto 3. Sintmaheerdt, Tolbert 
 

 
Foto 4. Sintmaheerdt, Tolbert 
 



Projectnummer : 16-M7728

Project : Spant, t.o. paviljoen 16 te Tolbert

Boormeester:M.van Wuykhuyse
SchaalBIJLAGE 3

boring 1 24-6-2016

0

50

100

150

200

250

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

geelbeige, Edelmanboor

-90

Leem, sterk zandig, lichtgrijs, 
Edelmanboor

-210

Leem, sterk zandig, grijsbruin, 

Edelmanboor

-290

boring 2 24-6-2016

0

50

100

150

200

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donkerbruin, Edelmanboor

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken leem, donkerbruin, 
Edelmanboor-90

Leem, sterk zandig, lichtgrijs, 
Edelmanboor

-160

Leem, sterk zandig, grijsbruin, 
Edelmanboor

-200

boring 3 24-6-2016

0

50

100

150

200

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, 

donkerbruin, Edelmanboor

-90

Leem, sterk zandig, licht 
bruincreme, Edelmanboor

-200

boring 4 24-6-2016

0

50

100

150

200

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, 

donkerbruin, Edelmanboor

-90

Leem, sterk zandig, licht 
bruincreme, Edelmanboor

-200

boring 5 24-6-2016

0

50

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50

boring 6 24-6-2016

0

50

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50



Projectnummer : 16-M7728

Project : Spant, t.o. paviljoen 16 te Tolbert

Boormeester:M.van Wuykhuyse
SchaalBIJLAGE 3

boring 7 24-6-2016

0

50

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50

boring 8 24-6-2016

0

50

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50

boring 9 24-6-2016

0

50

groenstrook0

Zand, zeer fijn, matig siltig, 

donkerbruin, Edelmanboor

-50

boring 10 24-6-2016

0

50

groenstrook0

Zand, zeer fijn, matig siltig, 

donkerbruin, Edelmanboor

-50

boring 11 24-6-2016

0

50

groenstrook0

Zand, zeer fijn, matig siltig, 

donkerbruin, Edelmanboor

-50

boring 12 24-6-2016

0

50

groenstrook0

Zand, zeer fijn, matig siltig, 

donkerbruin, Edelmanboor

-50

boring 13 24-6-2016

0

50

groenstrook0

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50

boring 14 24-6-2016

0

50

groenstrook0

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50

boring 15 24-6-2016

0

50

groenstrook0

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50



Legenda (conform NEN 5104)
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zand
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ANALYSERAPPORT

GP16-61772

LABORATORIUM

Laboratorium

Laboratorium manager

Adres

Telefoon

Fax

Email

SGS referentie

Gerapporteerd

+31 (0) 88 214 62 00

+31 (0) 88 214 62 99

nl.envi.cs@sgs.com

01-07-2016

Spoorstraat 12

Postbus 78

4430 AB 's-Gravenpolder

GP16-61772

Aanvraag Ontvangen 24-06-2016

KLANT

Klant

Adres

Telefoon

Fax

Email

Project

Klant Ref

Contactpersoon Dhr. A. van Wuijkhuijse

Sigma Bouw en Milieu

Standard Project

16-M7728

Phileas Foggstraat 153

7825AW Emmen Nederland

alexander@sigma-bm.nl

Rudi Herman

Environment, Health and Safety

SGS Belgium NV

ADDITIONELE OPDRACHT INFO

Klant opdracht omschrijving Spant, t.o. paviljoen 16 te Tolbert

MONSTER IDENTIFICATIE

GP16-61772.001 MM1: 1 (0-50) 2 (0-50) 5 (0-50) 6 (0-50) 7 (0-50) 8 (0-50) 9 (0-50)

GP16-61772.002 MM2: 3 (0-50) 4 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50)

GP16-61772.003 MM3: 1 (100-150) 1 (150-200) 2 (100-150) 2 (160-200) 3 (100-150) 3 (150-200)

OPMERKINGEN

Het laboratorium is erkend voor het uitvoeren van analyses zoals genoemd in SIKB-protocollen 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3110, 3120, 3130, 

3140 en 3150.

De analyses gemarkeerd met een Q zijn ISO17025 geaccrediteerd (BELAC 005-TEST)

De analyses gemarkeerd met een (A) zijn uitgevoerd op de SGS locatie: Polderdijkweg 16 te Antwerpen.

Het laboratorium beschikt over een erkenning voor de met een E gemarkeerde analyses.

HANDTEKENINGEN

Rudi Herman

Lab Operations Manager

ISO17025 (BELAC 005-TEST)

Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle opdrachten en documenten uitgevoerd en uitgegeven op basis van onze algemene voorwaarden. Op eenvoudig verzoek worden deze voorwaarden opnieuw aan 

u toegezonden. De aandacht wordt gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de vergoedings-en bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden. Elke houder van dit document dient te weten dat de 

informatie vervat in dit document enkel de bevindingen van SGS op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat. SGS is enkel aansprakelijk ten 

aanzien van haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uit te oefenen voortspruitend uit de handelsdocumenten. 

Elke niet toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van dit document is onwettig en overtreders zullen vervolgd worden.

Prestatiekenmerken van geaccrediteerde verrichtingen zijn opvraagbaar. In de bijlage is informatie vermeld over de houdbaarheid en conserveringsaspecten van de aangeleverde monsters. Toelichting op 

analyseresultaten gemarkeerd met een "*" treft u ook aan in deze bijlage. De rapportages van eventuele externe uitbestedingen zijn bijgevoegd aan dit rapport.

SGS Belgium NV

t +32 (0)3 545 86 71   f +32 (0)3 545 86 79   e be.environment@sgs.com

Environment, Health and Safety   Haven 407   Polderdijkweg 16   B-2030 Antwerpen

Member of the SGS Group

url www.be.sgs.com

Registered office : Noorderlaan 87   B-2030 Antwerpen   RPR Antwerpen   BTW BE 404.882.750   Belfius 550-3560000-93
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ANALYSERAPPORT

GP16-61772

Monsternummer GP16-61772.001 GP16-61772.002 GP16-61772.003

Matrix Grond Grond Grond

Bemonsteringsdiepte

Bemonsterd door OPDRG OPDRG OPDRG

Bemonsteringsdatum 24-06-2016 24-06-2016 24-06-2016

Bemonsteringsplaats

Ontvangstdatum Monster 24-06-2016 24-06-2016 24-06-2016

Parameter Eenheid RG Resultaat Resultaat Resultaat

Analyse conform AS3000     [AS3000]

-- X X XQ Analyse conform AS3000

-- N.v.t. N.v.t. N.v.t.Beschrijving niet maalbare artefacten

-g 0 0 0Massa niet maalbare artefacten

Kwik niet-vluchtig      als Hg     [Conform NEN 6961 Analyse NEN-ISO 16772] (A)

0.050mg/kg ds 0.064 0.067 <0.050Q Kwik

Organische stof     [Conform NEN 5754]

0.50gew % ds 8.4 9.9 1.2Organische stof

Metalen     [Conform NEN 6961/NEN 6966 C1] (A)

20mg/kg ds 53 30 38Q Barium

0.20mg/kg ds 0.28 <0.20 <0.20Q Cadmium

3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 4.1Q Cobalt

5.0mg/kg ds 9.9 8.4 5.1Q Koper

10mg/kg ds 60 22 <10Q Lood

1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Q Molybdeen

4.0mg/kg ds 5.5 5.4 10Q Nikkel

20mg/kg ds 140 32 <20Q Zink

Lutum     [Conform NEN 5753]

0.70gew % ds 4.7 4.7 12<     2 µm

Droge stof     [Conform NEN-EN 15934 methode A]

-gew % 77.8 76.0 85.1Droge stof

Minerale olie Fracties     [Conservering SIKB3001 Analyse AS3010 pb.7]

5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Fractie C-10 - C-12

5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Fractie C-12 - C-22

5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Fractie C-22 - C-30

5.0mg/kg ds 7.2 5.8 <5.0Fractie C-30 - C-40

20mg/kg ds <20 <20 <20Q Minerale olie (GC)

PAK's     [Conservering SIKB3001 Analyse AS3010 pb.6]

0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Q Naftaleen V

0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Q Fenantreen V

0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Q Antraceen V

0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Q Fluoranteen V

0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Q Benzo[a]antraceen V

0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Q Chryseen V

0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Q Benzo[k]fluoranteen V

0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Q Benzo[a]pyreen V

0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Q Benzo[ghi]peryleen V

0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Q Indeno[123cd]pyreen V

PCB's     [Conservering SIKB3001 Analyse AS3010 pb.8]

0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Q PCB nr. 28       (6)

0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Q PCB nr. 52       (6)

0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Q PCB nr.101       (6)

0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Q PCB nr.118

0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Q PCB nr.138       (6)

SGS Belgium NV

t +32 (0)3 545 86 71   f +32 (0)3 545 86 79   e be.environment@sgs.com

Environment, Health and Safety   Haven 407   Polderdijkweg 16   B-2030 Antwerpen

Member of the SGS Group

url www.be.sgs.com

Registered office : Noorderlaan 87   B-2030 Antwerpen   RPR Antwerpen   BTW BE 404.882.750   Belfius 550-3560000-93
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ANALYSERAPPORT

GP16-61772

Monsternummer GP16-61772.001 GP16-61772.002 GP16-61772.003

Matrix Grond Grond Grond

Bemonsteringsdiepte

Bemonsterd door OPDRG OPDRG OPDRG

Bemonsteringsdatum 24-06-2016 24-06-2016 24-06-2016

Bemonsteringsplaats

Ontvangstdatum Monster 24-06-2016 24-06-2016 24-06-2016

Parameter Eenheid RG Resultaat Resultaat Resultaat

PCB's     [Conservering SIKB3001 Analyse AS3010 pb.8] (continued)

0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Q PCB nr.153       (6)

0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Q PCB nr.180       (6)

SGS Belgium NV

t +32 (0)3 545 86 71   f +32 (0)3 545 86 79   e be.environment@sgs.com

Environment, Health and Safety   Haven 407   Polderdijkweg 16   B-2030 Antwerpen

Member of the SGS Group
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Registered office : Noorderlaan 87   B-2030 Antwerpen   RPR Antwerpen   BTW BE 404.882.750   Belfius 550-3560000-93
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Chromatogram

Sample Name : 1661772001                                          Sample #: 001                      Page 1 of 1
FileName    : \\NLOT025\data\Glc\IS-GC34\2016-06\mo-34-0627-060-20160629-074015.raw
Date : 29-06-2016 07:40:22
Method      : Min olie PE                                         Time of Injection: 29-06-2016 03:50:36
Start Time  : 3.50 min          End Time   : 15.00 min            Low Point : -78.13 mV         High Point : 1562.58 mV
Scale Factor:   1.0             Plot Offset: -78.13 mV            Plot Scale: 1640.7 mV
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Chromatogram

Sample Name : 1661772002                                          Sample #: 001                      Page 1 of 1
FileName    : \\NLOT025\data\Glc\IS-GC34\2016-06\mo-34-0627-061-20160629-074030.raw
Date : 29-06-2016 07:40:36
Method      : Min olie PE                                         Time of Injection: 29-06-2016 04:13:42
Start Time  : 3.50 min          End Time   : 15.00 min            Low Point : -86.20 mV         High Point : 1724.06 mV
Scale Factor:   1.0             Plot Offset: -86.20 mV            Plot Scale: 1810.3 mV
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Chromatogram

Sample Name : 1661772003                                          Sample #: 001                      Page 1 of 1
FileName    : \\NLOT025\data\Glc\IS-GC34\2016-06\mo-34-0627-062-20160629-074044.raw
Date : 29-06-2016 07:40:50
Method      : Min olie PE                                         Time of Injection: 29-06-2016 04:36:46
Start Time  : 3.50 min          End Time   : 15.00 min            Low Point : -83.92 mV         High Point : 1678.43 mV
Scale Factor:   1.0             Plot Offset: -83.92 mV            Plot Scale: 1762.3 mV
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ANALYSERAPPORT

GP16-61772

BIJLAGE

HOUDBAARHEIDS- EN CONSERVERINGS OPMERKINGEN

Alle monsters zijn correct geconserveerd bij het laboratorium aangeleverd.

SGS Belgium NV

t +32 (0)3 545 86 71   f +32 (0)3 545 86 79   e be.environment@sgs.com

Environment, Health and Safety   Haven 407   Polderdijkweg 16   B-2030 Antwerpen

Member of the SGS Group

url www.be.sgs.com

Registered office : Noorderlaan 87   B-2030 Antwerpen   RPR Antwerpen   BTW BE 404.882.750   Belfius 550-3560000-93
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ANALYSERAPPORT

GP16-62711

LABORATORIUM

Laboratorium

Laboratorium manager

Adres

Telefoon

Fax

Email

SGS referentie

Gerapporteerd

+31 (0) 88 214 62 00

+31 (0) 88 214 62 99

nl.envi.cs@sgs.com

13-07-2016

Spoorstraat 12

Postbus 78

4430 AB 's-Gravenpolder

GP16-62711

Aanvraag Ontvangen 08-07-2016

KLANT

Klant

Adres

Telefoon

Fax

Email

Project

Klant Ref

Contactpersoon Dhr. A. van Wuijkhuijse

Sigma Bouw en Milieu

Standard Project

16-M7728

Phileas Foggstraat 153

7825AW Emmen Nederland

alexander@sigma-bm.nl

Rudi Herman

Environment, Health and Safety

SGS Belgium NV

ADDITIONELE OPDRACHT INFO

Klant opdracht omschrijving Spant, t.o. paviljoen 16 te Tolbert

MONSTER IDENTIFICATIE

GP16-62711.001 Pb 1: 1 (190-290)

OPMERKINGEN

Het laboratorium is erkend voor het uitvoeren van analyses zoals genoemd in SIKB-protocollen 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3110, 3120, 3130, 

3140 en 3150.

De analyses gemarkeerd met een Q zijn ISO17025 geaccrediteerd (BELAC 005-TEST)

De analyses gemarkeerd met een (A) zijn uitgevoerd op de SGS locatie: Polderdijkweg 16 te Antwerpen.

Het laboratorium beschikt over een erkenning voor de met een E gemarkeerde analyses.

HANDTEKENINGEN

Rudi Herman

Lab Operations Manager

ISO17025 (BELAC 005-TEST)

Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle opdrachten en documenten uitgevoerd en uitgegeven op basis van onze algemene voorwaarden. Op eenvoudig verzoek worden deze voorwaarden opnieuw aan 

u toegezonden. De aandacht wordt gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de vergoedings-en bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden. Elke houder van dit document dient te weten dat de 

informatie vervat in dit document enkel de bevindingen van SGS op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat. SGS is enkel aansprakelijk ten 

aanzien van haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uit te oefenen voortspruitend uit de handelsdocumenten. 

Elke niet toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van dit document is onwettig en overtreders zullen vervolgd worden.

Prestatiekenmerken van geaccrediteerde verrichtingen zijn opvraagbaar. In de bijlage is informatie vermeld over de houdbaarheid en conserveringsaspecten van de aangeleverde monsters. Toelichting op 

analyseresultaten gemarkeerd met een "*" treft u ook aan in deze bijlage. De rapportages van eventuele externe uitbestedingen zijn bijgevoegd aan dit rapport.

SGS Belgium NV

t +32 (0)3 545 86 71   f +32 (0)3 545 86 79   e be.environment@sgs.com

Environment, Health and Safety   Haven 407   Polderdijkweg 16   B-2030 Antwerpen

Member of the SGS Group

url www.be.sgs.com

Registered office : Noorderlaan 87   B-2030 Antwerpen   RPR Antwerpen   BTW BE 404.882.750   Belfius 550-3560000-93



Pagina  2 / 4

ANALYSERAPPORT

GP16-62711

Monsternummer GP16-62711.001

Matrix Grondwater

Bemonsteringsdiepte

Bemonsterd door OPDRG

Bemonsteringsdatum 08-07-2016

Bemonsteringsplaats

Ontvangstdatum Monster 08-07-2016

Parameter Eenheid RG Resultaat

Minerale Olie totaal     [Conservering SIKB3001 Analyse NEN-EN-ISO 9377-2]

13µg/l <15Fractie C-10 - C-12

13µg/l <15Fractie C-12 - C-22

13µg/l <15Fractie C-22 - C-30

13µg/l <15Fractie C-30 - C-40

50µg/l <50Q Totaal C-10 - C-40

Metalen     [Conform ISO 17294-2] (A)

0.20µg/l <0.20Q Cadmium

2.0µg/l 2.1Q Cobalt

2.0µg/l <2.0Q Lood

3.0µg/l 4.5Q Nikkel

Metalen     [Conform NEN 6966] (A)

20µg/l 68Q Barium

2.0µg/l 2.9Q Koper

2.0µg/l 2.3Q Molybdeen

10µg/l 28Q Zink

Kwik     [Conform ISO 12846] (A)

0.050µg/l <0.050Q Kwik

Vluchtige verbindingen     [Conservering SIKB3001 Analyse AS-3130]

0.20µg/l <0.20Q Dichloormethaan

0.20µg/l <0.20Q 1,1-Dichloorethaan

0.20µg/l <0.20Q 1,2-Dichloorethaan

0.10µg/l <0.10Q 1,1-Dichlooretheen

0.10µg/l <0.10Q cis-1,2-Dichlooretheen

0.10µg/l <0.10Q trans-1,2-Dichlooretheen

0.20µg/l <0.20Q Trichloormethaan

0.10µg/l <0.10Q 1,1,1-Trichloorethaan

0.10µg/l <0.10Q 1,1,2-Trichloorethaan

0.10µg/l <0.10Q Tetrachloormethaan

0.20µg/l <0.20Q Trichlooretheen

0.10µg/l <0.10Q Tetrachlooretheen

0.20µg/l <0.20Q Benzeen

0.20µg/l <0.20Q Ethylbenzeen

0.20µg/l <0.20Q Styreen

0.20µg/l <0.20Q Tolueen

0.20µg/l <0.20Q m- + p-Xylenen

0.10µg/l <0.10Q o-Xyleen

0.20µg/l <0.20Q 1,1-Dichloorpropaan

0.20µg/l <0.20Q 1,2-Dichloorpropaan

0.20µg/l <0.20Q 1,3-Dichloorpropaan

0.20µg/l <0.20Q Tribroommethaan (Bromoform)

0.20µg/l <0.20Q Vinylchloride

0.30µg/l <0.30Cumeen

0.020µg/l <0.020Q Naftaleen

SGS Belgium NV
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Chromatogram

Sample Name : 1662711001                                          Sample #: 001                      Page 1 of 1
FileName    : \\NLOT025\data\Glc\IS-GC14\2016-07\mo-14-0711-052-20160713-114355.raw
Date : 13-07-2016 11:44:08
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Resultaten RisicotoolboxBodem.nl

Risico's behorende bij chemische bodemkwaliteit en functie

Algemeen

Naam berekening:
Modus:
Monstergroep:
Bodemgebruiksfunctie:
Bijzonderheden:

<Nieuw>

berekenen risico’s actuele bodemkwaliteit
/Tolber, Sintmaheerdt/MM1 bovengrond
Wonen met tuin
Humane biobeschikbaarheid lood: 0,74

V. RTB:

V. rapport:

1.1.3.4

1.14

Status van deze berekening

De risicotoolbox berekent de risico’s van een chemische bodemkwaliteit voor milieu, mens en landbouwproductie die horen 

bij een ingevoerde chemische bodemkwaliteit en bodemfunctie. De risicotoolbox maakt hiervoor gebruik van 

wetenschappelijke modellen uit de normstellingspraktijk. Modellen kunnen slechts een voorspelling geven van te verwachten 

risico's. De kwaliteit van deze voorspellingen wordt bepaald door de betrouwbaarheid van de modellen en de mate waarin 

deze van toepassing zijn op de lokale situatie. De modellen achter de risicotoolbox hebben uiteenlopende betrouwbaarheden 

en de toepasselijkheid hangt sterk af van de lokale situatie. De verantwoordelijkheid voor de interpretatie van de resultaten ligt 

bij de gebruiker van het instrument.

Het bovenstaande betekent dat voorspellingen van risico 's die zowel boven als onder de - voor de gekozen 

bodemgebruiksvorm relevante - risicogrenswaarde liggen slechts indicatief zijn. Juist bij resultaten die dicht bij 

risicogrenswaarden liggen is het belangrijk om hierbij in de interpretatiefase stil te staan. De risicotoolbox kan op twee 

manieren rekenen :

1) Berekenen van de risico's van voorgestelde Lokale Maximale Waarden

2) Rekenen aan de risico's van de actuele chemische bodemkwaliteit

Deze berekening is het resultaat van functie 2.

Functie 2: Rekenen aan de risico's van de actuele chemische bodemkwaliteit

Naast de eerste verplichte functie, waarin de risico 's van Lokale Maximale Waarden worden berekend, kan de risicotoolbox 

ook de risico's van de actuele chemische bodemkwaliteit inzichtelijk maken.

De modelberekeningen zijn gebaseerd op de berekeningen in functie "1", uitgebreid met enkele aanvullende parameters.  De 

uitkomsten geven de risico’s weer van de ingevoerde bodemkwaliteit in relatie tot de ingevoerde gebruiksfunctie. De 

ingevoerde bodemkwaliteit kan de gemiddelde bodemkwaliteit zijn van het betreffende gebied, maar er mag ook gekozen 

worden voor een andere percentielwaarde uit de verdeling van bodemkwaliteitsgegevens. Deze keuze dient te worden 

aangegeven bij het invoeren van de gegevens. De keuze voor een percentielwaarde heeft invloed op de betekenis van de 

uitslagen van de risicotoolbox, de gebruiker dient hier rekening mee te houden bij de interpretatie.

De uitkomsten in termen van risico’s zijn niet zonder meer van toepassing indien de ingevoerde bodemkwaliteit als 



Resultaten

Ecologische risico's

Beschermingsniveau: Gemiddeld, geen doorvergiftiging (Wonen met tuin)

 (*) Risico-indexConcentratiegrens [mg/kg]Concentratie [mg/kg]Stof

Zink  256,00  200,00  1,28

(*) Let op: op de ingevoerde concentratie is de standaardbodemtypecorrectie toegepast

Risico-indexRisicogrens [mg/kg lg/dag]Blootstelling [mg/kg lg/dag]Stof

Zink 0,00251 0,25  0,01

Humane risico's

Ecologische (mengsel) risico's (msPAF)

WaardeParameter

PAF Zink  1,71

msPAF (mengsel)  1,71



Toelichting bij de resultaten

De ecologische risico's in de risicotoolbox worden berekend door de concentratie van stoffen in de bodem (gecorrigeerd naar 

standaardbodem) te toetsen aan risicogrenswaarden. Deze risicogrenswaarden komen overeen met de grenswaarden die zijn 

gebruikt voor de afleiding van de Generieke Maximale Waarden . De ecologische grenswaarden worden beleidsmatig 

vastgesteld. Bij de onderbouwing van de grenswaarden wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderzoek naar de 

effecten van stoffen op soorten. In deze onderbouwing kan er voor een aantal stoffen rekening worden gehouden met de 

effecten van doorvergiftiging.

Ecologische risico's

In de risicotoolbox wordt de blootstelling van mensen aan stoffen als gevolg van bodemgebruik berekend met het model 

CSOIL. Dit model wordt ook gebruikt voor de afleiding van landelijke normen ( Landelijke Maximale Waarden). In de 

risicotoolbox wordt het model doorgerekend met de lokatiespecifieke bodemkwaliteit en bodemeigenschappen. CSOIL 

berekent een levenslang gemiddelde blootstelling voor de gekozen bodemfunctie. Aan de bodemfunctie zijn belangrijke 

blootstellingsparameters gekoppeld (bijvoorbeeld: mate van gewasconsumptie, blootstelling van kinderen via inname van 

grond).

Humane risico's

De berekeningen van de landbouwrisico's worden uitgevoerd met de methoden die zijn gehanteerd voor de onderbouwing van 

de LAC2006 waarden. In de risicotoolbox worden deze methoden zoveel mogelijk locatiespecifiek ingezet (dat wil zeggen: 

rekening houdend met het lokale bodemtype). Voor de stoffen en landbouwproducten waarvoor dit niet mogelijk is , wordt 

getoetst aan de generieke LAC-waarden.

Landbouw risico's

Naast de standaard ecologische risicobeoordeling wordt in de risicotoolbox ook de toxische druk (op ecosystemen) van 

stoffen en van het mengsel van stoffen berekend. Net als in de standaard ecologische risicobeoordeling vormen 

wetenschappelijke gegevens over de effecten van stoffen op soorten de basis voor deze berekening . Bij de bepaling van de 

toxische druk wordt verder rekening gehouden met de lokale bodemeigenschappen (organisch stof, lutum en zuurgraad) en 

met de generieke achtergrondwaarde (AW2000).

Let op: de berekening van toxische druk in de risicotoolbox is niet geschikt om het verspreiden van baggerspecie te toetsen. 

Gebruik hiervoor het instrument TOWABO.

Toxische druk (msPAF)

Voor aanvullende informatie over de berekeningen in de risicotoolbox : zie www.risicotoolboxbodem.nl/methoden
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Invoergegevens

Type

Concentratie in 

standaardbodem [mg/kg]Concentratie [mg/kg]Stof

Zink  256,00  256,00 P95

Organisch stof:

Bodemeigenschappen:

Lutum:

pH (CaCl2):

10 %

25 %

7



Resultaten - grafisch - additioneel

In deze sectie worden de berekende ecologische en humane risico’s voor alle functies 

(beschermingsniveaus) in 3D staafdiagrammen weergegeven. Op deze wijze kan een indruk worden 

verkregen van de gevoeligheid van de uitslagen voor de gekozen functies.
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Corrigendum in verband met de Wet natuurbescherming  

 

1. Inleiding  

In voorliggend rapport is de voorgenomen (ruimtelijke) ingreep getoetst aan de Flora- en faunawet. Vanaf 

1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt drie wetten: 

de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. Met deze wet worden de 

Europese natuurbeschermingsrichtlijnen (de Vogel- en Habitatrichtlijn) zo helder mogelijk 

geïmplementeerd. Bovendien sluit het instrumentarium van de Wet natuurbescherming  aan op het 

huidige omgevingsrecht en de toekomstige Omgevingswet. 

Met de Wet natuurbescherming komt de bevoegdheid voor het verlenen van ontheffingen en 

vrijstellingen in het kader van de Wet natuurbescherming bij ruimtelijke ingrepen in principe bij de 

provincies te liggen. In onderstaande tekst wordt het nieuwe wettelijk kader gepresenteerd en afgesloten 

met een toetsing van de onderzoeksresultaten van het uitgevoerde onderzoek aan de Wet 

natuurbescherming.  

 

2. De Wet natuurbescherming 

 

2.1 Drie beschermingsregimes  

De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een 

apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van 

Bonn) en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd 

worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor 

vrijstelling of ontheffing van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast 

worden ongeveer 230 overige Europese en nationale soorten beschermd. 

 

Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria 

zijn voldaan: 

 

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken  worden als er geen andere 

bevredigende oplossing voor de  handeling mogelijk is.  

- Ten tweede  moet tegenover de afwijking van het verbod een  in de wet genoemd belang staan. 

De wet geeft voor de  verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn  zoals 

volksgezondheid of openbare veiligheid. 

- Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van  instandhouding van de soort.  

 

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen 

zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een 

gedragscode. 

 

2.2 Soortenbescherming en het nee, tenzij principe 

De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel 

één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn 

gericht op de bescherming van individuen van  soorten. 

 

Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal 

oogpunt beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheffing 

verleend kan worden, wordt afgewogen  tegen het effect van de ingreep op het populatieniveau van de 

soort. 

 

2.3 Zorgplicht voor dieren en planten  

Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening 

houden met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee 

de intrinsieke waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De 

zorgplicht houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren 
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en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar 

gesteld; de zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”. 

 

2.4 Vrijstelling regelgeving  

Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor 

beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een 

vrijstelling is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren 

bepaalde categorie van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde 

soorten mogelijk. Een bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de 

gedragscode. In de Wet natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van 

vrijstelling geïntroduceerd, zoals door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale 

verordening. Overigens is ook een vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk. 

 

Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in 

een provinciale verordening.  

 

Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van 

soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Flora- 

en faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft 

ook onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de 

gedragscode voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming. 

 

 

2.5 Welke soorten zijn beschermd? 

De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:  

 

1 Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 

beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.  

 

2 Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 

Verdrag van Bonn.  

 

3 Tenslotte is er een beschermingsregime voor ‘andere soorten’  waaronder soorten vallen die vanuit 

nationaal oogpunt  bescherming behoeven.  

 

Vrijgestelde soorten 

In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan de onderstaande 

soorten opzettelijk te doden, en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze 

soorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing 

bestaat. De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten: 

 

- de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende 

gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

- het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 

waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 

natuurbeheer. 

 

Amfibiëen bruine kikker Rana temporaria 

Amfibiëen gewone pad Bufo bufo 

Amfibiëen kleine watersalamander Lissotriton vulgaris 

Amfibiëen meerkikker Pelophylax ridibundus 

Amfibiëen middelste groene kikker/bastaard kikker Pelophylax kl. esculentus 

Zoogdieren-landzoogdieren aardmuis Microtus agrestis 

Zoogdieren-landzoogdieren bosmuis Apodemus sylvaticus 
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Zoogdieren-landzoogdieren bunzing Mustela putorius 

Zoogdieren-landzoogdieren dwergmuis Micromys minutus 

Zoogdieren-landzoogdieren dwergspitsmuis Sorex minutus 

Zoogdieren-landzoogdieren egel Erinaceus europeus 

Zoogdieren-landzoogdieren gewone bosspitsmuis Sorex araneus 

Zoogdieren-landzoogdieren haas Lepus europeus 

Zoogdieren-landzoogdieren hermelijn Mustela erminea 

Zoogdieren-landzoogdieren huisspitsmuis Crocidura russula 

Zoogdieren-landzoogdieren konijn Oryctolagus cuniculus 

Zoogdieren-landzoogdieren ondergrondse woelmuis Pitymys subterraneus 

Zoogdieren-landzoogdieren ree Capreolus capreolus 

Zoogdieren-landzoogdieren rosse woelmuis Clethrionomys glareolus 

Zoogdieren-landzoogdieren tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus 

Zoogdieren-landzoogdieren veldmuis Microtus arvalis 

Zoogdieren-landzoogdieren vos Vulpes vulpes 

Zoogdieren-landzoogdieren wezel Mustela nivalis 

Zoogdieren-landzoogdieren woelrat Arvicola terrestris 

Lijst met vrijgestelde soorten in Groningen. 

 

 

3 Toetsing aan Wet natuurbescherming  

Het plangebied behoort tot het functionele leefgebied van sommige grondgebonden zoogdier-, vogel-, 

amfibieën- en vleermuissoorten.  

Vleermuizen benutten het plangebied als foerageergebied, benutten de beplanting langs de randen van 

het plangebied mogelijk als vliegroute en benutten de gebouwen in het plangebied mogelijk als vaste 

verblijfplaats. Door uitvoering van de voorgenomen activiteit wordt de functie van het plangebied als 

foerageergebied niet aangetast, maar dat geldt mogelijk niet voor de aanwezige vliegroutes en 

verblijfplaatsen. De wettelijke consequentie van de voorgenomen activiteit kan op basis van het 

uitgevoerde onderzoek (visuele inspectie) niet of onvoldoende in beeld gebracht worden. Volgens de 

Wnb is vervolgonderzoek verplicht om de wettelijke consequenties inzichtelijk te krijgen. Conform het 

vleermuisprotocol, waarin de methode beschreven staat waaraan dergelijk onderzoek moet voldoen, 

bestaat vervolgonderzoek uit minimaal vier bezoeken aan het gebied in de periode juni-september. Vaste 

verblijfplaatsen en vliegroutes zijn strikt beschermd. Op basis van de uitkomst van het vervolgonderzoek 

kan bepaald worden op welke wijze eventuele negatieve effecten verzacht of weggenomen kunnen 

worden door middel van het nemen van tijdelijke en/of duurzame maatregelen.  

Sommige amfibieënsoorten benutten de buitenruimte van het plangebied mogelijk als foerageergebied 

en benutten de strooisellaag onder de beplanting mogelijk als winterverblijfplaats. Voor de in het gebied 

voorkomende amfibieënsoorten geldt een vrijstelling voor het doden als gevolg van handelingen die in 

het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. In het kader van de algemene zorgplicht 

dient de strooisellaag onder de opgaande beplanting buiten de winterrustperiode van amfibieën 

vergraven worden.  

Sommige grondgebonden zoogdiersoorten benutten de buitenruimte van het plangebied als 

foerageergebied en sommige soorten bezetten vaste verblijf en/of voortplantingslocaties in het 

plangebied. Voor de in het gebied voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten geldt een vrijstelling 

voor het doden als gevolg van handelingen die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden 

uitgevoerd. In het kader van de algemene zorgplicht hoeven geen nadere maatregelen genomen te 

worden.  

Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten zijn uitsluitend de bezette nesten beschermd, niet de 

oude nesten of de nestplaats. Voor het verstoren van bezette vogelnesten kan geen ontheffing van de 

verbodsbepalingen verkregen worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd 

‘belang’ wordt beschouwd. Werkzaamheden die leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten, zoals 

het rooien van beplanting en het slopen van bebouwing, dienen buiten de voortplantingsperiode van 

vogels uitgevoerd te worden. 
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Het plangebied ligt niet in- of direct naast gronden die tot de EHS of Natura2000-gebied behoren. Er vindt 

geen areaalverlies van de EHS/Natura2000 plaats en de kernkwaliteiten en omgevingscondities van de 

EHS/Natura2000 worden niet aangetast. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft 

geen ontheffing aangevraagd te worden.  

   

Samengevat: 

• Nader onderzoek verplicht naar de functie van het plangebied (verblijfplaatsen en vliegroutes) 

voor vleermuizen. 

• Beplanting rooien buiten de voortplantingsperiode van vogels. 

• Strooisellaag vergraven buiten de winterrustperiode van amfibieën.  

 

De wettelijke consequenties onder de Wnb zijn gelijk aan de consequenties die golden onder de Ff-wet.  
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Samenvatting 

Er zijn concrete plannen voor de herontwikkeling van het terrein van zorginstelling Sintmaheerdt in 

Tolbert. De voorgenomen plannen bestaan uit de sloop van de bestaande bebouwing in het plangebied en 

de nieuwbouw van zorgappartementen en woningen.  

Natuurbank Overijssel is gevraagd om de wettelijke consequenties van voorgenomen activiteit op de 

flora- en faunawet en wet- en regelgeving t.b.v. beschermde gebieden te onderzoeken.  

 

Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de aanwezigheid van beschermde planten en dieren, nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten. Ook is 

onderzocht of de voorgenomen activiteit een negatief effect heeft op beschermde dieren met een vaste 

rust- of voortplantingsplaats buiten het plangebied.  

 

De Ff-wet is op twee momenten in het proces tot realisatie van toepassing. In het kader van de 

beoordeling of er sprake is van een ‘goede ruimtelijke ordening’, dient de vraag beantwoord te worden of 

de voorgenomen activiteit uitvoerbaar is in het kader van de Ff-wet. Daarnaast dienen werkzaamheden in 

overeenstemming met de Ff-wet uitgevoerd te worden en dienen eventuele ontheffingen en ecologische 

werkprotocollen gevolgd worden.  

 
De voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor het verstoren, verwonden en 

doden van soorten van tabel 1 geldt een algemene vrijstelling. Deze vrijstelling geldt ook voor soorten van 

tabel 2 van de Ff-wet, mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Een gedragscode 

geeft aan hoe bedrijven zorgvuldig met beschermde dier- en plantensoorten op bouwplaatsen dienen om 

te gaan. Voor het verstoren (verwonden en doden) van soorten uit tabel 3, evenals het 

verstoren/vernielen van bezette vogelnesten en jaarrond beschermde vogelnesten dient een ontheffing 

aangevraagd te worden 

 

Het plangebied behoort tot het functionele leefgebied van sommige grondgebonden zoogdier-, vogel-, 

amfibieën- en vleermuissoorten.  

Vleermuizen benutten het plangebied als foerageergebied, benutten de beplanting langs de randen van 

het plangebied mogelijk als vliegroute en benutten de gebouwen in het plangebied mogelijk als vaste 

verblijfplaats. Door uitvoering van de voorgenomen activiteit wordt de functie van het plangebied als 

foerageergebied niet aangetast, maar dat geldt mogelijk niet voor de aanwezige vliegroutes en 

verblijfplaatsen. De wettelijke consequentie van de voorgenomen activiteit kan op basis van het 

uitgevoerde onderzoek (visuele inspectie) niet of onvoldoende in beeld gebracht worden. Volgens de Ff-

wet is vervolgonderzoek verplicht om de wettelijke consequenties inzichtelijk te krijgen. Conform het 

vleermuisprotocol, waarin de methode beschreven staat waaraan dergelijk onderzoek moet voldoen, 

bestaat vervolgonderzoek uit minimaal vier bezoeken aan het gebied in de periode juni-september. Vaste 

verblijfplaatsen en vliegroutes zijn strikt beschermd. Op basis van de uitkomst van het vervolgonderzoek 

kan bepaald worden op welke wijze eventuele negatieve effecten verzacht of weggenomen kunnen 

worden door middel van het nemen van tijdelijke en/of duurzame maatregelen.  

Sommige amfibieënsoorten benutten de buitenruimte van het plangebied mogelijk als foerageergebied 

en benutten de strooisellaag onder de beplanting mogelijk als winterverblijfplaats. De in het gebied 

voorkomende amfibieënsoorten staan allen vermeld in tabel 1 van de Ff-wet. Deze soorten zijn licht 

beschermd en voor deze soorten geldt een algemene vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘verstoren, 

verwonden en doden’ als gevolg van handelingen die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling 

worden uitgevoerd. In het kader van de algemene zorgplicht dient de strooisellaag onder de opgaande 

beplanting buiten de winterrustperiode van amfibieën vergraven worden.  

Sommige grondgebonden zoogdiersoorten benutten de buitenruimte van het plangebied als 

foerageergebied en sommige soorten bezetten vaste verblijf en/of voortplantingslocaties in het 

plangebied. De in het gebied voorkomende amfibieënsoorten staan allen vermeld in tabel 1 van de Ff-

wet. Deze soorten zijn licht beschermd en voor deze soorten geldt een algemene vrijstelling van de 

verbodsbepalingen ‘verstoren, verwonden en doden’ als gevolg van handelingen die in het kader van een 

ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. In het kader van de algemene zorgplicht hoeven geen nadere 

maatregelen genomen te worden.  
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Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten zijn uitsluitend de bezette nesten beschermd, niet de 

oude nesten of de nestplaats. Voor het verstoren van bezette vogelnesten kan geen ontheffing van de 

verbodsbepalingen verkregen worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd 

‘belang’ wordt beschouwd. Werkzaamheden die leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten, zoals 

het rooien van beplanting en het slopen van bebouwing, dienen buiten de voortplantingsperiode van 

vogels uitgevoerd te worden. 

Op basis van het uitgevoerde natuurwaardenonderzoek kan de wettelijke consequentie van de 

voorgenomen activiteit op beschermde soorten onvoldoende vastgesteld worden. Op basis van 

vervolgonderzoek naar de functie van het plangebied voor vleermuizen kan bepaald worden of de Ff-wet 

een belemmering vormt voor de uitvoering van de voorgenomen activiteit.  

 

Het plangebied ligt niet in- of direct naast gronden die tot de EHS of Natura2000-gebied behoren. Er vindt 

geen areaalverlies van de EHS/Natura2000 plaats en de kernkwaliteiten en omgevingscondities van de 

EHS/Natura2000 worden niet aangetast. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft 

geen ontheffing aangevraagd te worden.  

   

Samengevat: 

• Nader onderzoek verplicht naar de functie van het plangebied (verblijfplaatsen en vliegroutes) 

voor vleermuizen. 

• Beplanting rooien buiten de voortplantingsperiode van vogels. 

• Strooisellaag vergraven buiten de winterrustperiode van amfibieën.  
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1. Inleiding  
Er zijn concrete plannen voor de herontwikkeling van het terrein van zorginstelling Sintmaheerdt in 

Tolbert. De voorgenomen plannen bestaan uit de sloop van de bestaande bebouwing in het plangebied en 

de nieuwbouw van zorgappartementen en woningen.  

Natuurbank Overijssel is gevraagd om de wettelijke consequenties van voorgenomen activiteit op de 

flora- en faunawet en wet- en regelgeving t.b.v. beschermde gebieden te onderzoeken.  

 

Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de aanwezigheid van beschermde planten en dieren, nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten. Ook is 

onderzocht of de voorgenomen activiteit een negatief effect heeft op beschermde dieren met een vaste 

rust- of voortplantingsplaats buiten het plangebied.  

 

De Ff-wet is op twee momenten in het proces tot realisatie van toepassing. In het kader van de 

beoordeling of er sprake is van een ‘goede ruimtelijke ordening’, dient de vraag beantwoord te worden of 

de voorgenomen activiteit uitvoerbaar is in het kader van de Ff-wet. Daarnaast dienen werkzaamheden in 

overeenstemming met de Ff-wet uitgevoerd te worden en dienen eventuele ontheffingen en ecologische 

werkprotocollen gevolgd worden.  

 

Voorliggend rapport beschrijft het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet, de resultaten van het 

onderzoek en de wettelijke consequentie voor het planologisch proces en de uitvoering van de 

werkzaamheden.  
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2. Het plangebied 

 

2.1 Situering  

Het plangebied is gesitueerd aan het Spant in Tolbert, gemeente Leek. Het ligt in de bebouwde kom, aan 

de westrand van het dorp. Het grenst aan de westzijde aan de Tolbertervaart en aan de overige zijden aan 

stedelijke bebouwing van Leek-Tolbert. Op onderstaande kaart wordt de globale ligging van het 

plangebied weergegeven.  

 

  

 
Globale ligging van het plangebied in de omgeving. Het plangebied wordt met de rode marker aangeduid. Afbeelding: 

Google Maps.  

 

2.2 Beschrijving van het plangebied  

Het plangebied bestaat uit een terrein van een zorginstelling met woongebouwen en gebouwen voor 

dagbesteding. In het plangebied onderscheiden we bebouwing, erfverharding, gazon en opgaande 

beplanting in de vorm van bos en sierbeplanting. In het plangebied staan een achttal verschillende 

gebouwen. Dit betreft zeven vrijstaande gebouwen een één gebouw met vier zijvleugels. De gebouwen 

zijn gebouwd van baksteen en gedekt met betonnen dakpannen. Op onderstaande luchtfoto wordt het 

plangebied in detail weergegeven.  

De gebouwen staan in een parkachtige omgeving met gazon, siertuinen en landschappelijke beplanting in 

de vorm van elzensingels en gemengde loofhoutbosjes. Open water treffen we aan ten oosten en ten 

westen van het plangebied. In het plangebied zelf ontbreekt open water.  
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 Detailopname van het plangebied. Luchtfoto: Google Maps.  
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3 Voorgenomen activiteiten  

 

3.1 Algemeen  

Het concrete voornemen bestaat uit het slopen van de aanwezige bebouwing in het plangebied en het 

bouwen van twee woonzorgcomplexen (zuid- en noordzijde van het plangebied) zoals aangegeven op 

onderstaande afbeelding (locatie 1 en locatie 2). Het tussenliggende terrein wordt ingericht als woonwijk 

met grondgebonden woningen. Op onderstaande afbeelding wordt het wenselijke eindbeeld 

weergegeven.  

 

 
Verbeelding van het wenselijke eindbeeld ( Bron: BJZ.NU). 

 

De volgende werkzaamheden met een mogelijk negatief effect op beschermde soorten en gebieden 

worden uitgevoerd om tot het wenselijke eindbeeld te komen.   

• Slopen bebouwing 

• Rooien beplanting en weghalen erfverharding 

• Bouwrijp maken bouwplaatsen 

• Bouwen van zorgcomplexen en woningen 

• Exploitatie van de woonzorgcomplexen en woningen 

 

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –nesten 

De voorgenomen activiteit heeft mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en -gebieden. 

We onderscheiden de volgende negatieve invloeden: 

 

Mogelijke tijdelijke invloeden: 

• Geluid, licht, stof en trillingen tijdens de sloop- en bouwfase  
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Mogelijke permanente invloeden: 

• Mogelijk afname van (jaarrond) beschermde vaste rust- of verblijfplaatsen 

• Verstoren/vernielen van bezette vogelnesten of voortplantingslocaties 

• Verstoren/verwonden/doden van beschermde soorten 

• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten 

 

 

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 

Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het zijn dat een voorgenomen activiteit een 

negatief effect heeft op beschermde soorten en/of - natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit 

noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de aard en omvang van 

de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. De gevolgen van de voorgenomen activiteit kan per soort 

(of soortgroep) sterk verschillen.  

 

Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 

De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten wordt als lokaal beschouwd. Door uitbreiding van het 

aantal woningen neemt het aantal vervoersbewegingen mogelijk enigszins toe, maar daar staat een 

afname van het aantal vervoersbewegingen van het huidige gebruik tegenover. Ten opzichte van de 

huidige situatie betreft dit hooguit een kleine toename. Vanwege deze mogelijke beperkte toename, 

wordt de emissie NOX in niet betekenende mate beschouwd.  

De kwantiteit en kwaliteit van oppervlakte- en grondwater wordt niet (duurzaam) beïnvloed, er vindt 

geen licht- en geluidsvervuiling naar de omgeving plaats. Mogelijk zijn tijdens de sloop- en bouwfase 

geluid, trilling en/of stof waarneembaar buiten het plangebied. Deze gevolgen zijn incidenteel en 

kortdurend en hebben geen negatief effect op beschermde soorten of natuurgebied in de omgeving.  

 

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 

Het effect van de sloop, bouw en exploitatie van het plangebied is lokaal. Het onderzoeksgebied wordt 

daarom gelijkgesteld aan het plangebied.  
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4. Gebiedsbescherming  

 

4.1 Algemeen  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteit op beschermd 

natuurgebied, de Ecologische Hoofdstructuur en waardevolle wateren.  

 

4.2 Natura 2000-gebied  

Natura 2000 betreft een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden. Voor Nederland gaat 

het in totaal om 162 gebieden. De Europese Unie heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote 

biologische, esthetische en economische waarde is. Om deze natuur te behouden heeft de Europese Unie 

het initiatief genomen voor Natura 2000.  

 

De bescherming van Natura2000-gebied wordt geregeld via de Natuurbeschermingswet. Provincies 

vormen het bevoegd gezag voor de duurzame veiligstelling van deze gebieden in hun provincie. Voor 

activiteiten die leiden tot aantasting van de duurzame instandhouding van deze gebieden dient een 

natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd te worden.  

 

Ligging t.o.v. beschermd natuurgebied 

Het plangebied ligt niet in of direct naast een Natura2000-gebied. In een straal van drie kilometer rondom 

het plangebied ligt geen Natura2000-gebied.  

 

Effectbeoordeling 

Het plangebied ligt niet in, of direct naast Natura2000-gebied en de invloedsfeer van de voorgenomen 

activiteit is lokaal. De voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect op Natura2000-gebied. De 

instandhoudingsdoelen van Natura2000-gebied wordt door de voorgenomen activiteit niet negatief 

beïnvloed.  

 

Conclusie  

Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen Natuurbeschermingswet-

vergunning aangevraagd te worden.  

 

 

4.3 Ecologische Hoofdstructuur  

Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur 

in hun provincies. De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in de EHS, dient met name 

uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’  (als onderdeel van de 

ruimtelijke onderbouwing). De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet van 

belang.  

 

Het ruimtelijk beleid voor de EHS is gericht op „behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke 

kenmerken en waarden‟ van de EHS waarbij we tevens zoveel mogelijk rekening houden met de andere 

belangen die in het gebied aanwezig zijn. De kernkwaliteiten binnen de EHS zijn natuurkwaliteit, 

landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. Voor ontwikkelingen die niet passen binnen de 

doelstelling van de EHS is geen ruimte, tenzij er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang 

waar niet op een andere manier aan kan worden voldaan. Daarbij worden de zogenaamde EHS-spelregels: 

herbegrenzing van de EHS, saldering van negatieve effecten toegepaste, evenals het 

compensatiebeginsel. Het „nee, tenzij‟-principe en de overige spelregels is opgenomen in de provinciale 

Omgevingsverordening. Er is door toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de 

begrenzing als daarmee de doelen op een betere manier kunnen worden bereikt. 

 

Ligging t.o.v. de EHS 

Het plangebied ligt niet in- of direct naast gronden die tot de EHS behoren. Gronden die tot de EHS 

behoren liggen op minimaal 1,5 kilometer afstand van het plangebied. Op onderstaande kaart wordt de 

ligging van de EHS in de omgeving van het plangebied weergeven.  
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 Ligging van de EHS nabij het plangebied. Het plangebied wordt met cirkel aangeduid. Bron: Synbiosys-Alterra.  

 

Effectbeoordeling 

Er is sprake van herontwikkeling van een perceel buiten de EHS met een lokale invloedsfeer. 

Kernkwaliteiten en omgevingscondities van de EHS worden door de voorgenomen activiteit niet 

aangetast.  

 

Conclusie  

Het plangebied ligt niet in – of direct naast gronden die tot de EHS behoren. De kernkwaliteiten en 

omgevingscondities worden door de voorgenomen activiteit niet aangetast.  

 

4.4 Slotconclusie 

Het plangebied ligt niet in- of direct naast gronden die tot de EHS of Natura2000-gebied behoren. Er vindt 

geen areaalverlies van de EHS/Natura2000 plaats en de kernkwaliteiten en omgevingscondities van de 

EHS/Natura2000 worden niet aangetast. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft 

geen ontheffing aangevraagd te worden.  
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5. Soortenbescherming; het onderzoek 

 

5.1 Methode 

In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het onderzoeksgebied op 25 mei 2016 tijdens de 

daglichtperiode onderzocht op het voorkomen van beschermde planten en dieren en de potentiële 

aanwezigheid van deze soorten (geschiktheid van het gebied voor de desbetreffende soorten). Het gebied 

is visueel beoordeeld m.b.v. een verrekijker (Zeiss 10x40b) en er is gezocht naar sporen van beschermde 

dieren zoals uitwerpselen, smeerrandjes, nesten, verblijfplaatsen, ruiveren, prooiresten en 

pootafdrukken. Vogels zijn geïnventariseerd op basis van zicht en geluid. Er zijn verder geen andere 

aanvullende onderzoeken uitgevoerd m.b.t. vogels, vleermuizen, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, 

libellen en kevers. De inventarisatie is te voet in het terrein uitgevoerd onder gunstige 

weersomstandigheden (bewolkt, lichte motregen, temperatuur +6 ℃ en een zwak zuidwestenwind).  

 

Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 

onderdelen: 

• Veldbezoek op 25 mei 2016 

• Aanvullend bronnenonderzoek (o.a. waarneming.nl, telmee.nl, internet); 

 

Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

• Digitale atlas van amfibieën en reptielen (RAVON 2016) 

• Waarneming.nl  

 

Flora en vegetatie 

Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde planten. De 

onderzoeksperiode is matig geschikt voor floristisch onderzoek omdat slechts enkele vroege 

voorjaarbloeiers bloeien. Op basis van standplaatsfactoren en abiotische parameters kan echter een 

goede inschatting gemaakt worden van de potentie van het onderzoeksgebied en of de uitgevoerde 

inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen.  

 

Vogels 

Het gebied is visueel onderzocht op het voorkomen van broedvogels, specifiek de mogelijkheid dat er zich 

nesten, potentiële nestlocaties, beschermde vaste rust en -verblijfplaatsen in het onderzoeksgebied 

bevinden. De onderzoeksperiode is geschikt om alle in ons land voorkomende broedvogelsoorten vast te 

stellen.  Op basis van een beoordeling van de biotoop kan een goede inschatting gemaakt worden van de 

functie en betekenis van het plangebied voor (broed)vogels. 

 

Zoogdieren 

Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde zoogdieren en het 

plangebied is beoordeeld op de mogelijke functies die het kan hebben zoals foerageergebied, rustgebied 

en voortplantingslocatie. Er is gekeken naar graaf, vraat-, krabsporen, uitwerpselen, prooiresten, 

pootafdrukken, haren en holen. De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar grondgebonden 

zoogdieren, inclusief vleermuizen.  

 

Amfibieën  

Het onderzoeksgebied is onderzocht op het voorkomen van amfibieën en het plangebied is beoordeeld op 

de mogelijke functies die het gebied kan hebben zoals foerageergebied, overwinteringslocatie en 

voorplantingslocaties.  

 

Dagvlinders 

Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van dagvlinders omdat potentieel geschikt 

functioneel leefgebied voor beschermde dagvlindersoorten ontbreekt. 
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Libellen 

Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van libellen omdat potentieel geschikt 

functioneel leefgebied voor beschermde libellensoorten ontbreekt.  

 

Kevers en mieren 

Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde kevers en mieren omdat 

potentieel geschikt functioneel leefgebied voor beschermde kever- en mierensoorten ontbreekt.  

 

Vissen en kreeftachtige 

Het onderzoeksgebied niet onderzocht op het voorkomen van vissen en kreeftachtige omdat potentieel 

geschikt functioneel leefgebied voor beschermde vissensoorten en kreeftachtigen ontbreekt.  

 

5.2 Verwachting 

Op basis van bronnenonderzoek, landschappelijke karakteristieken, bouwstijl en gebruikte 

bouwmaterialen, aard, omvang en gebruik van het onderzoeksgebied komen mogelijk de volgende 

soortgroepen in het gebied voor: 

 

• Amfibieën 

• Grondgebonden zoogdieren  

• Vogels  

• Vleermuizen 

 

5.3 Onderzoeker  

Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.E.B. Leemreise. Deze onderzoeker is sinds 1988 actief met  

vogelonderzoek en voert jaarlijks 120-140 quickscan natuurwaardenonderzoeken uit in heel Nederland. 

Hij heeft zich gespecialiseerd in onderzoek naar vogels en vleermuizen. Hij heeft ervaring op het gebied 

van vogelonderzoek, waaronder broedvogel-, winter- en trekvogelonderzoek en soortonderzoek aan 

roodborsttapuit en nachtzwaluw in de Achterhoek-Twente (RAS-project). Verder heeft hij in het verleden 

meegewerkt aan RAS-project steenuil in de ZO-Achterhoek. Daarnaast heeft hij ervaring met 

broedvogelonderzoek in Nederland, Wit- Rusland, Polen en NO-Spanje. Namens Sovon coördineert hij het 

onderzoek in de Achterhoek naar zeldzame- en kolonievogels en is hij coördinator voor de nieuwe 

Vogelatlas in het district Achterhoek. Naast vogelonderzoek onderzoekt hij jaarlijks 12-18 locaties op 

vleermuizen. Dit betreft zowel stedelijk- als landelijk gebied.  

 

5.4 Resultaten  

In onderstaande alinea’s worden de resultaten van het onderzoek besproken. Alleen aangetroffen 

soorten of soorten met een functioneel leefgebied geheel of gedeeltelijk in het plangebied worden 

besproken.  

 

Vleermuizen 

Het functionele leefgebied van vleermuizen bestaat uit verschillende aspecten. Zo worden 

verblijfplaatsen, foerageergebied en vliegroutes onderscheiden als essentiële onderdelen van het 

functionele leefgebied van vleermuizen. Op elk van deze onderdelen wordt in deze alinea ingegaan.  

 

Verblijfplaatsen  

Vleermuizen kunnen verblijfplaatsen bezetten in gebouwen, bouwwerken en natuurlijke holtes in bomen.  

Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen directe aanwijzingen 

gevonden dat vleermuizen een verblijfplaats in het plangebied bezetten. De gebruikte 

onderzoeksmethode (visuele inspectie) is echter ongeschikt om sommige verblijfplaatsen van vleermuizen 

in gebouwen op te sporen, zoals verblijfplaatsen in de spouw, onder dakpannen, achter loodslabben en 

houten gevelbetimmeringen.  

 

Veel gebouwen in het onderzoeksgebied beschikken over een geïsoleerde spouw, welke toegankelijk is 

via open stootvoegen. In sommige panden zijn deze afgesloten d.m.v. een stukje gaas, maar het 
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merendeel is open. Ook beschikken veel gebouwen over dakpannen met gevelpannen. De holle ruimte 

tussen de gevelpan en de windveer is een door vleermuizen veel gebruikte invliegopening naar een holle 

ruimte in het dakvlak of een hangplek achter de dakpan.   

 

 
Eindpannen met overstek en open stootvoegen; potentiele zomerverblijfplaats voor verschillende vleermuissoorten. Foto: 

auteur. 

 

Foerageergebied  

Vleermuizen benutten hoofdzakelijk randen en kronen van opgaande beplanting, kruidenrijk grasland, 

heide, open water en oevers als foerageergebied. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer in het 

plangebied, is het aannemelijk dat sommige vleermuissoorten het plangebied zullen benutten als 

foerageergebied; specifiek de randen en kronen van de opgaande bomen. Daarbij gaat het mogelijk om 

lokaal voorkomende soorten als gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger. Gezien het 

oppervlak, de inrichting en het gevoerde beheer, kan het plangebied enige betekenis hebben voor 

sommige vleermuissoorten. Door uitvoering van de voorgenomen activiteit zal de kwaliteit van het 

foerageergebied mogelijk iets afnemen. Gelet op de aanwezigheid van andere gebieden met een 

parkachtige inrichting in de directe omgeving, zullen vleermuizen niet lijden onder de mogelijke afname 

van de kwaliteit van het plangebied als foerageergebied.  

 

Vliegroute  

Het plangebied kan beschouwd worden als een door opgaande beplanting omgeven groene kamer. 

Mogelijk benutten sommige vleermuizen de randen van het plangebied als vliegroute tussen 

verblijfplaatsen of tussen verblijfplaats en foerageergebied. Het onderbreken van vliegroutes kan er toe 

leiden dat sommige verblijfplaatsen geïsoleerd raken en vervolgens ongeschikt worden om gebruikt te 

worden door vleermuizen. Naast een fysieke aantasting, kan verstoring zoals beschijning door kunstlicht 

een vliegroute ook dusdanig negatief beïnvloeden dat deze niet meer benut wordt met mogelijk 

negatieve gevolgen voor bestaande verblijfplaatsen. Omdat het plangebied aan de rand van het dorp ligt, 

maken vleermuizen mogelijk gebruik van het plangebied om foerageergebieden buiten het dorp te 

bereiken. Op onderstaande afbeelding worden potentiële vliegroutes weergegeven.  
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Mogelijke vliegroutes van verschillende soorten vleermuizen in en rondom het plangebied.  

 

Vogels  

Er zijn in het plangebied verschillende broedvogelsoorten vastgesteld waaronder houtduif, merel, 

zanglijster, bonte vliegenvanger, ringmus, koolmees, pimpelmees, Turkse tortel, heggenmus, roodborst, 

zwarte kraai en ekster. Er zijn opvallend genoeg geen huismussen in het plangebied vastgesteld. De 

bebouwing wordt vanwege volume en bouwstijl niet als geschikte broedplaats voor de gierzwaluw 

beschouwd. De in het plangebied vastgestelde vogelsoorten nestelen in bomen, struiken, nestkastjes en 

in dichte vegetatie op de grond.  

 

Amfibieën  

Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën waargenomen, maar het is aannemelijk dat de buitenruimte 

van het plangebied tot het functionele leefgebied van sommige algemene- en weinig kritische soorten als 

gewone pad, bruine kikker, kleine watersalamander en meerkikker behoort. Deze soorten benutten de 

buitenruimte mogelijk als foerageergebied tijdens de nachtelijke uren en bezet mogelijk een 

winterrustplaats in de strooisellaag in singels en bosjes. Voortplantingslocaties van amfibieën zijn in het 

plangebied niet vastgesteld, wel net er buiten. Gelet op de beschikbaarheid van potentiële 

voortplantingslocaties in de directe omgeving, benutten mogelijk jaarlijks enkele tientallen amfibieën het 

plangebied als foerageergebied en overwinteringslocatie.  

 

Grondgebonden zoogdieren 

Er zijn tijdens het veldbezoek geen grondgebonden zoogdieren waargenomen en er zijn geen directe 

aanwijzingen gevonden die op de aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren duiden. Mogelijk behoort 

het plangebied tot het functionele leefgebied van sommige algemene- en weinig kritische soorten als 

veldmuis, bosmuis, egel, konijn, haas, aardmuis, huisspitsmuis, gewone bosspitsmuis en bruine rat. Deze 

soorten benutten de buitenruimte in het plangebied mogelijk als foerageergebied, terwijl muizen (spec), 

bruine rat, konijn, mol en egel het plangebied mogelijk ook benutten als voortplantingslocatie en als 

overwinteringsgebied (egel). Grondgebonden zoogdieren benutten vooral opgaande beplanting als rust- 

en voortplantingslocatie.  

 

Overige soorten  

Er zijn geen andere beschermde soorten waargenomen en het plangebied wordt niet als functioneel 

leefgebied van andere beschermde soort(groep)en beschouwd.  
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5.5 Historische gegevens en bronnenonderzoek 

Van het plangebied zijn geen historische gegevens bekend.  

 

5.6 Volledigheid van het onderzoek 

Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden. Het volledige 

onderzoeksgebied is onderzocht.  

  

6. Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 

 

6.1 Toetsingskader 

Voor het verstoren van soorten van tabel 1 is geldt een algemene vrijstelling indien er sprake is van een 

ruimtelijke ontwikkeling en/of bestendig beheer. Voor verstoren van soorten uit tabel 2 van de Ff-wet 

geldt ook een vrijstelling, mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Wel dient 

rekening gehouden te worden met jaar rond beschermde nesten en leefgebieden, evenals met bezette 

vogelnesten. Soorten uit tabel 3 zijn beschermd. Voor het uitvoeren van werkzaamheden die leiden tot 

verstoring of het doden van soorten is een ontheffing noodzakelijk. Dit is ook noodzakelijk voor het 

uitvoeren van werkzaamheden die leiden tot verstoring of het doden van soorten, wanneer er niet 

gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode.  

 

Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor het verstoren, doden en 

verwonden van soorten van tabel 1 geldt een algemene vrijstelling. Deze vrijstelling geldt ook voor 

soorten van tabel 2 van de Ff-wet, mits er gewerkt wordt volgens een door de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland goedgekeurde gedragscode. Een gedragscode geeft aan hoe bedrijven 

zorgvuldig met beschermde dier- en plantensoorten op bouwplaatsen kunnen omgaan. Voor het 

verstoren van soorten uit tabel 3, evenals het verstoren van bezette vogelnesten en jaarrond beschermde 

vogelnesten dient een ontheffing aangevraagd te worden 

 

6.2 Wettelijk kader per soortgroep 

 

Vleermuizen 

Het functionele leefgebied van vleermuizen bestaat uit verschillende onderdelen zoals verblijfplaatsen, 

foerageergebied en vliegroutes. De wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteit worden per 

onderdeel getoetst.  

 

M.b.t. verblijfplaats  

De bebouwing in het plangebied wordt als een potentiële verblijfplaats van vleermuizen beschouwd. 

Daarbij kan het gaan om een zomer-, winter- en paarverblijfplaats en/of een kraamkolonie. Mogelijk 

benutten meerdere vleermuissoorten de bebouwing in het plangebied als verblijfplaats.  

Vaste verblijfplaatsen van vleermuizen zijn strikt beschermd en mogen zonder ontheffing van de 

verbodsbepalingen van de Ff-wet niet verstoord of vernield worden. Ook mogen de vleermuizen zelf niet 

verwond, gedood of verstoord worden zonder ontheffing.  

Om het effect van de voorgenomen activiteit op vaste verblijfplaatsen van vleermuizen vast te kunnen 

stellen is aanvullend onderzoek verplicht. Een volledig onderzoek, conform het daarvoor geldende 

protocol, bestaat uit minimaal vier bezoeken aan het gebied in de periode juni-september. Op basis van 

nader onderzoek kan vastgesteld worden of vleermuizen een vaste verblijfplaats in het plangebied 

bezetten, om welke soorten en functie het gaat en hoeveel dieren gebruik maken van de verblijfplaats.  

Op basis van de uitkomst van het vervolgonderzoek worden vervolgstappen bepaald. Uitgangspunt van de 

Ff-wet is dat voorkomen dient te worden dat dieren verwond en/of gedood worden en dat 

verblijfplaatsen die verloren gaan gecompenseerd worden.  

 

M.b.t. foerageergebied  

Het is aannemelijk dat vleermuizen de buitenruimte in het plangebied benutten als foerageergebied. Deze 

functie wordt door de voorgenomen activiteit mogelijk enigszins aangetast, maar in de directe omgeving 
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lijken voldoende alternatieve foerageermogelijkheden voorhanden zodat de dieren geen schade 

ondervinden. De voorgenomen activiteit heeft geen wettelijke consequenties voor dit onderdeel van het 

functionele leefgebied van vleermuizen. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing voor dit 

onderdeel van het functionele leefgebied is niet nodig. 

 

M.b.t. vliegroutes 

Mogelijk fungeert de opgaande beplanting langs de randen van het plangebied als vliegroute voor 

vleermuizen. Het weghalen van beplanting en lichtvervuiling door lantaarnpalen en woningen heeft 

mogelijk een negatief effect op de functie van deze beplanting als vliegroute.   

Vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd. Om het effect van de voorgenomen activiteit op deze 

mogelijk aanwezige vliegroutes vast te kunnen stellen is vervolgonderzoek vereist. Conform het 

onderzoeksprotocol dient het plangebied minimaal twee maal bezocht te worden om de functie van de 

beplanting vast te kunnen stellen. Dit onderzoek kan plaats vinden in combinatie met onderzoek naar 

verblijfplaatsen.  

 

Vogels  

Het is aannemelijk dat er ieder voortplantingsseizoen vogels nestelen in het plangebied. Daarbij gaat het 

om soorten waarvan uitsluitend de bezette nesten beschermd zijn, niet de oude nesten of de nestplaats. 

Voor het verstoren/vernielen van bezette vogelnesten kan geen ontheffing van de verbodsbepalingen 

verkregen worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd ‘belang’ wordt 

beschouwd. Werkzaamheden die leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten, zoals het rooien van 

beplanting en het slopen van bebouwing, dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd 

te worden. De meest geschikte periode om deze werkzaamheden uit te voeren is september-februari. 

Nader onderzoek is niet nodig. 

 

Grondgebonden zoogdieren  

De in het plangebied voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten staan allen vermeld in tabel 1 van de 

Ff-wet. Voor deze soorten geldt een algemene vrijstelling voor de verbodsbepalingen ‘verstoren, 

verwonden en doden’ als gevolg van handelingen die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling 

worden uitgevoerd. In het kader van de algemene zorgplicht hoeven geen maatregelen genomen te 

worden. De voorgenomen activiteit heeft geen wettelijke consequenties voor grondgebonden 

zoogdieren. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing voor dit onderdeel van het functionele 

leefgebied is niet nodig. 

 

Amfibieën  

Het plangebied behoort mogelijk tot het functionele leefgebied van sommige soorten die vermeld staan 

in tabel 1 van de Ff-wet. Voor deze soorten geldt een algemene vrijstelling voor de verbodsbepalingen 

‘verstoren, verwonden en doden’ als gevolg van handelingen die in het kader van een ruimtelijke 

ontwikkeling worden uitgevoerd.  

Mogelijk bezetten amfibieën een winterverblijfplaats in de strooisellaag in het plangebied. In het kader 

van de algemene zorgplicht wordt geadviseerd om de strooisellaag niet te vergraven in de winterperiode 

(november-februari) om amfibieën in winterslaap niet te verontrusten. De voorgenomen activiteit heeft 

verder geen wettelijke consequenties voor amfibieën. Nader onderzoek of het aanvragen van een 

ontheffing is niet nodig. 

 

Overige soorten 

Er zijn geen andere soorten die een vaste verblijfplaats of voortplantingsplaats in het plangebied 

bezetten.  
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Soortgroep Functie Soorten 

planlocatie 

Verbodsbepalingen* 

 

aandachtspunt 

Vleermuizen  vliegroute Mogelijk 

diverse 

soorten 

Artikel 11: Verbod: wegnemen, 

verstoren, aantasten van 

verblijfplaatsen en 

voortplantingsplaatsen 

Nader onderzoek 

verlicht 

Vleermuizen  Verblijfplaats  Onbekend, 

mogelijk 

gewone 

dwerg-

vleermuis  

Artikel 9: Verbod: opsporen, 

vangen, bemachtigen, doden, 

verwonden van beschermde dieren 

Artikel 10: Verbod: opzettelijk 

verontrusten van beschermde 

dieren 

Artikel 11: Verbod: wegnemen, 

verstoren, aantasten van 

verblijfplaatsen en 

voortplantingsplaatsen 

 

Nader onderzoek 

verplicht 

Vogels; algemeen  Nestplaats  div. soorten  Artikel 9: Verbod: opsporen, 

vangen, bemachtigen, doden, 

verwonden van beschermde dieren. 

Artikel 12: Verbod: zoeken, rapen, 

beschadigen, vernielen of uit nesten 

nemen van eieren. 

Gebouwen slopen 

en beplanting 

rooien buiten de 

voortplantings-

periode van vogels 

Amfibieën  Foerageergebied, 

vaste rustplaats  

Geen soorten 

van tabel 2-3 

Algemene zorgplicht  Strooisellaag 

vergraven in actieve 

periode  

Grondgebonden 

zoogdieren  

Foerageergebied 

en voortplantings-

locatie  

Geen soorten 

van tabel 2-3 

Niet van toepassing Geen 

Overige soorten n.v.t.  Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Tabel 1. Aangetroffen of verwachte beschermde soorten (Ff-wet tabel 2 of 3) die mogelijk geschaad worden. 

 

* Toelichting verbodsbepalingen tabel: 

Artikel 2: Zorgplicht en Zorgvuldig handelen ten aanzien van alle plant- en diersoorten, al dan niet beschermd 

Artikel 8: Verbod: plukken, uitsteken, vernielen, beschadigen of verwijderen van beschermde planten 

Artikel 9: Verbod: opsporen, vangen, bemachtigen, doden, verwonden van beschermde dieren 

Artikel 10: Verbod: opzettelijk verontrusten van beschermde dieren 

Artikel 11: Verbod: wegnemen, verstoren, aantasten van verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen 

Artikel 12: Verbod: zoeken, rapen, beschadigen, vernielen of uit nesten nemen van eieren 

Artikel 13: Verbod: onder zich hebben van beschermde planten, dieren, eieren of producten hiervan 
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7. Conclusies en advies 

De voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor het verstoren, verwonden en 

doden van soorten van tabel 1 geldt een algemene vrijstelling. Deze vrijstelling geldt ook voor soorten van 

tabel 2 van de Ff-wet, mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Een gedragscode 

geeft aan hoe bedrijven zorgvuldig met beschermde dier- en plantensoorten op bouwplaatsen dienen om 

te gaan. Voor het verstoren (verwonden en doden) van soorten uit tabel 3, evenals het 

verstoren/vernielen van bezette vogelnesten en jaarrond beschermde vogelnesten dient een ontheffing 

aangevraagd te worden 

 

Het plangebied behoort tot het functionele leefgebied van sommige grondgebonden zoogdier-, vogel-, 

amfibieën- en vleermuissoorten.  

Vleermuizen benutten het plangebied als foerageergebied, benutten de beplanting langs de randen van 

het plangebied mogelijk als vliegroute en benutten de gebouwen in het plangebied mogelijk als vaste 

verblijfplaats. Door uitvoering van de voorgenomen activiteit wordt de functie van het plangebied als 

foerageergebied niet aangetast, maar dat geldt mogelijk niet voor de aanwezige vliegroutes en 

verblijfplaatsen. De wettelijke consequentie van de voorgenomen activiteit kan op basis van het 

uitgevoerde onderzoek (visuele inspectie) niet of onvoldoende in beeld gebracht worden. Volgens de Ff-

wet is vervolgonderzoek verplicht om de wettelijke consequenties inzichtelijk te krijgen. Conform het 

vleermuisprotocol, waarin de methode beschreven staat waaraan dergelijk onderzoek moet voldoen, 

bestaat vervolgonderzoek uit minimaal vier bezoeken aan het gebied in de periode juni-september. Vaste 

verblijfplaatsen en vliegroutes zijn strikt beschermd. Op basis van de uitkomst van het vervolgonderzoek 

kan bepaald worden op welke wijze eventuele negatieve effecten verzacht of weggenomen kunnen 

worden door middel van het nemen van tijdelijke en/of duurzame maatregelen.  

Sommige amfibieënsoorten benutten de buitenruimte van het plangebied mogelijk als foerageergebied 

en benutten de strooisellaag onder de beplanting mogelijk als winterverblijfplaats. De in het gebied 

voorkomende amfibieënsoorten staan allen vermeld in tabel 1 van de Ff-wet. Deze soorten zijn licht 

beschermd en voor deze soorten geldt een algemene vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘verstoren, 

verwonden en doden’ als gevolg van handelingen die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling 

worden uitgevoerd. In het kader van de algemene zorgplicht dient de strooisellaag onder de opgaande 

beplanting buiten de winterrustperiode van amfibieën vergraven worden.  

Sommige grondgebonden zoogdiersoorten benutten de buitenruimte van het plangebied als 

foerageergebied en sommige soorten bezetten vaste verblijf en/of voortplantingslocaties in het 

plangebied. De in het gebied voorkomende amfibieënsoorten staan allen vermeld in tabel 1 van de Ff-

wet. Deze soorten zijn licht beschermd en voor deze soorten geldt een algemene vrijstelling van de 

verbodsbepalingen ‘verstoren, verwonden en doden’ als gevolg van handelingen die in het kader van een 

ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. In het kader van de algemene zorgplicht hoeven geen nadere 

maatregelen genomen te worden.  

Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten zijn uitsluitend de bezette nesten beschermd, niet de 

oude nesten of de nestplaats. Voor het verstoren van bezette vogelnesten kan geen ontheffing van de 

verbodsbepalingen verkregen worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd 

‘belang’ wordt beschouwd. Werkzaamheden die leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten, zoals 

het rooien van beplanting en het slopen van bebouwing, dienen buiten de voortplantingsperiode van 

vogels uitgevoerd te worden. 

Op basis van het uitgevoerde natuurwaardenonderzoek kan de wettelijke consequentie van de 

voorgenomen activiteit op beschermde soorten onvoldoende vastgesteld worden. Op basis van 

vervolgonderzoek naar de functie van het plangebied voor vleermuizen kan bepaald worden of de Ff-wet 

een belemmering vormt voor de uitvoering van de voorgenomen activiteit.  
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Het plangebied ligt niet in- of direct naast gronden die tot de EHS of Natura2000-gebied behoren. Er vindt 

geen areaalverlies van de EHS/Natura2000 plaats en de kernkwaliteiten en omgevingscondities van de 

EHS/Natura2000 worden niet aangetast. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft 

geen ontheffing aangevraagd te worden.  

   

Samengevat: 

• Nader onderzoek verplicht naar de functie van het plangebied (verblijfplaatsen en vliegroutes) 

voor vleermuizen. 

• Beplanting rooien buiten de voortplantingsperiode van vogels. 

• Strooisellaag vergraven buiten de winterrustperiode van amfibieën.  
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Bijlagen: 

Bijlage 1. De natuurkalender 

Bijlage 2. Toelichting Flora- en faunawet 

Bijlage 3. fotobijlage 
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Bijlage 2 

Toelichting Flora en faunawet  

 

Algemeen  

De Flora- en faunawet regelt (onder andere) de bescherming van kwetsbare en bedreigde inheemse 

planten en diersoorten. Onder de algemene verbodsbepalingen (Artikelen 8 t/m 18) worden handelingen 

verboden die kunnen leiden tot het vernielen van beschermde inheemse planten op hun groeiplaats en 

beschermde inheemse dieren in hun natuurlijke leefomgeving. Zo is het onder meer verboden om 

beschermde inheemse planten te plukken, verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te 

beschadigen, te ontwortelen of op enige wijze van hun groeiplaats te verwijderen. Daarnaast is het 

verboden om inheemse beschermde diersoorten opzettelijk te verontrusten dan wel hun nesten, holen of 

andere voortplantingsplaatsen of vaste rust- of verblijfplaatsen te beschadigen, vernielen, uit te halen, 

weg te nemen of te verstoren. 

 

De Ff-wet biedt onder Artikel 75 de mogelijkheid tot het verkrijgen van een ontheffing van de in de 

Artikelen 8 t/m 18 genoemde verbodsbepalingen. De genoemde vrijstellingen worden alleen verleend in 

zoverre er geen ‘andere bevredigende oplossing bestaat en indien geen afbreuk wordt gedaan aan een 

gunstige staat van instandhouding van de soort. 

Om te bepalen of ontheffing kan worden gekregen moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan: 

 

• Er dient inzicht te bestaan in het voorkomen van wettelijk beschermde dier- en plantensoorten in 

het projectgebied; 

• Er dient inzicht te bestaan in de mate waarin de voorgenomen activiteiten dusdanig negatieve 

effecten hebben op soorten dat de ‘gunstige staat van instandhouding’ in het geding is.  

 

Indien dit het geval zou zijn, dient aangegeven te worden welke mitigerende maatregelen getroffen 

worden om de negatieve effecten op de ‘gunstige staat van instandhouding’ te voorkomen. Indien de 

mogelijke negatieve effecten niet volledig gemitigeerd kunnen worden, dient aangegeven te worden op 

welke wijze de effecten gecompenseerd zullen worden. 

 

Toelichting Flora- en Fanawet, Wijzigingen Artikel 75 ( AMvB) 

Sinds februari 2005 is een Algemene Maatregel van Bestuur van kracht worden, waarin wijzigingen inzake 

art.75 zijn opgenomen. De wijzigingen in deze AMvB betekenen een zekere verruiming van ontheffing en 

vrijstelling: niet in alle gevallen is een ontheffingsaanvraag meer nodig. 

 

Globaal betekent dit het volgende: 

Er zijn een drietal soortenlijsten waarvoor verschillende richtlijnen zijn. Deze zijn in toenemende mate van 

‘zwaarte’:  

 

Tabel 1: (soorten als egel, haas, bruine kikker, Zwanenbloem, Dotterbloem) 

Voor activiteiten die te kwalificeren zijn als bestendig beheer of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een 

vrijstelling voor de soorten van tabel 1. Voor deze activiteiten hoeft geen ontheffing aangevraagd te 

worden. Voor andere activiteiten dient wel een ontheffingsaanvraag te worden aangevraagd (lichte 

toets). 

 

Tabel 2: (soorten als div. orchideeën, vogels) 

Voor activiteiten die te kwalificeren zijn als bestendig beheer of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een 

vrijstelling voor de soorten van tabel 2, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de 

minister van LNV goedgekeurde ‘gedragscode’. Hetzelfde geldt voor alle vogelsoorten. Een gedragscode 

moet zelf door aanvrager worden opgesteld en worden goedgekeurd door het ministerie van LNV. Voor 

andere activiteiten dient wel een ontheffingsaanvraag te worden aangevraagd (uitzondering bepaalde 

vogelsoorten: zie 3) 
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Tabel 3: (echte kritische soorten bijlage IV HR/VR) 

Dit is de zwaarste categorie, waarbij ook voor beheer de vrijstelling beperkt is. Voor andere activiteiten is 

ontheffing nodig, waarbij een uitgebreide toets dient te worden verricht (behalve het criterium ‘geen 

afbreuk aan gunstige staat van instandhouding’ ook ‘dwingende redenen van openbaar belang’, 

mogelijkheden van alternatieven e.d.). De procedure is vastgelegd in een stappenplan. Hierin is vermeld 

in welke gevallen de Ff-wet niet van toepassing is, of dat een ontheffing moet worden aangevraagd.  

 

Naast een verbod op het doden en verwonden (Art. 9 Ff-wet) en het opzettelijk verontrusten (Art. 10 Ff-

wet) van vleermuizen, is het tevens verboden om verblijf- en voortplantingsplaatsen weg te nemen, te 

verstoren en aan te tasten (Art. 11 Ff-wet).  Belangrijke migratie- en foerageergebieden die van belang 

zijn voor de instandhouding van een vaste rust- of verblijfplaats van de soort op populatieniveau, vallen 

hier ook onder. Daarnaast vallen ook tijdelijke, seizoensgebonden, verblijfplaatsen (bijv. holen) of 

standplaatsen die van belang zijn voor de gunstige staat van instandhouding van een soort op 

populatieniveau of per exemplaar hieronder (Min. EL&I 2011).  

 

De verbondsbepaling genoemd in artikel 11 van de ff-wet worden enkel overtreden wanneer de door dit 

artikel beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen hun specifieke functie niet meer naar behoren kunnen 

vervullen. De vaste rust- of verblijfplaats kan hierdoor niet meer dezelfde functie aan beschermde dier- of 

plantensoort bieden als voorheen 

 

In Bijlage 1 worden de tabellen van de AMvB nader verklaard. In de brochure ‘Buiten aan het werk’ van 

het ministerie LNV is bovendien een toelichting op deze AMvB is te vinden (zie website dienst Regelingen 

van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie). 

 

Zorgplicht 

In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen. 

 

Artikel 2, lid 1: Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede 

voor hun directe leefomgeving. 

Artikel 2, lid 2: De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs 

kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden 

veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden 

gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die 

gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te 

beperken of ongedaan te maken.  

 

De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze 

beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend. De zorgplicht betekent niet dat er geen 

dieren mogen worden gedood, maar wel dat dit, indien noodzakelijk, op zodanige wijze gebeurt dat het 

lijden zo beperkt mogelijk is.  
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1. Inleiding  

Op 25 mei 2016 heeft Natuurbank Overijssel onderzoek verricht naar het voorkomen van beschermde 

flora- en faunasoorten in een plangebied aan Spant in Tolbert. Dit onderzoek werd uitgevoerd om het 

effect van de voorgenomen sloop van de aanwezige bebouwing op beschermde flora- en faunasoorten 

vast te stellen.  

 

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de aanwezigheid van een verblijfplaats van vleermuizen in de te 

slopen bebouwing op basis van een visuele inspectie niet kon worden uitgesloten. De betreffende 

bebouwing leek in potentie geschikt als zomer- , winter, paar- en/of kraamverblijf van verschillende 

vleermuissoorten als gewone- en ruige dwergvleermuis, laatvlieger en meervleermuis. Vleermuizen 

kunnen een verblijfplaats bezetten achter dakpannen, nokpannen, gevelpannen, loodslabben, windveren, 

houten gevelbetimmeringen, in (holle) spouwmuren en op zolders. Het te slopen gebouw heeft een 

(holle) spouw welke via open stootvoegen eenvoudig te bereiken is door vleermuizen. Vooral de expositie 

van enkele muren met open stootvoegen op het zuidoosten en zuiden, maken deze muren tot een 

potentiële verblijfplaats voor vleermuizen; mogelijk zelfs tot een kraamkolonie.  

 

Omdat de functie van de bebouwing voor vleermuizen niet vastgesteld kon worden op basis van een 

visuele inspectie, heeft Natuurbank Overijssel aanvullend onderzoek verricht in de periode juni – 

september 2016 naar de functie van het gebouw voor vleermuizen. Voorliggend rapport beschrijft de 

bevindingen van dit vervolgonderzoek. 

 

Er is in het gebied specifiek gekeken naar aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen van vleermuizen. Het 

uitgevoerde onderzoek dient antwoord te geven op onderstaande onderzoeksvragen. 

 

1. Welke functie heeft het onderzoeksgebied voor vleermuizen, welke soorten komen er voor, wat 

is de verspreiding en hoeveel vleermuizen maken gebruik van de verblijfplaats?  

2. Wordt bij de uitvoering van de voorgenomen activiteit de Flora- en faunawet (verder Ff-wet 

genoemd) overtreden? 

 

Vaste verblijfplaatsen van vleermuizen zijn volgens de Flora- en faunawet jaarrond beschermd. Het is 

verboden vaste verblijfplaatsen te verstoren en te vernielen en vleermuizen te verstoren, verwonden en 

te doden. Op basis van de onderzoeksplicht (zoals vastgelegd in de Wro) dient vooraf inzicht verkregen te 

worden in de effecten van de voorgenomen activiteit op beschermde soorten. Vaste verblijfplaatsen van 

vleermuizen zijn volgens de Flora- en faunawet strikt beschermd en mogen alleen met een ontheffing 

vernield worden. 

 

Voorliggend rapport beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Tevens wordt in deze rapportage 

aangegeven welke vervolgstappen genomen dienen te worden om de voorgenomen activiteit in 

overeenstemming met de Flora- en faunawet (verder Ff-wet genoemd) uit te voeren. Voor een 

beschrijving van de quickscan natuurwaardenonderzoek en pré-toets natuurbeschermingswet wordt 

verwezen naar de rapportage ‘Quickscan natuurwaardenonderzoek Spant Tolbert (projectnummer 812, 

Natuurbank Overijssel 2016). 

 

In 2007 is het plangebied onderzocht op de functie voor vleermuizen. Dit betrof geen volledig onderzoek, 

conform het vleermuisprotocol en de onderzoeksresultaten zijn anno 2016 te oud om nog als ‘geldig’ te 

beschouwen.  

2. Beschrijving van het onderzoeksgebied  

 

2.1 Ligging van het plangebied  

Het plangebied is gesitueerd aan het Spant in Tolbert, gemeente Leek. Het ligt in de bebouwde kom, aan 

de westrand van het dorp. Het grenst aan de westzijde aan de Tolbertervaart en aan de overige zijden aan 

stedelijke bebouwing van Leek-Tolbert. Op onderstaande kaart wordt de globale ligging van het 

plangebied weergegeven.  
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Globale ligging van het plangebied in de omgeving. Het plangebied wordt met de rode marker aangeduid. Afbeelding: 

Google Maps.  

 

2.2 Beschrijving van het plangebied  

Het plangebied bestaat uit een terrein van een zorginstelling met woongebouwen en gebouwen voor 

dagbesteding. In het plangebied onderscheiden we bebouwing, erfverharding, gazon en opgaande 

beplanting in de vorm van bos en sierbeplanting. In het plangebied staan een achttal verschillende 

gebouwen. Dit betreft zeven vrijstaande gebouwen een één gebouw met vier zijvleugels. De gebouwen 

zijn gebouwd van baksteen en gedekt met betonnen dakpannen. Op onderstaande luchtfoto wordt het 

plangebied in detail weergegeven.  

De gebouwen staan in een parkachtige omgeving met gazon, siertuinen en landschappelijke beplanting in 

de vorm van elzensingels en gemengde loofhoutbosjes. Open water treffen we aan ten oosten en ten 

westen van het plangebied. In het plangebied zelf ontbreekt open water.  

 

 
 Detailopname van het plangebied (bron: BJZ.NU).  
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3 Het onderzoek  

 

3.1 Onderzoeksvragen  

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen is vervolgonderzoeken uitgevoerd naar de 

functie van het plangebied voor vleermuizen. Naast veldonderzoek is gekeken naar bestaande 

inventarisatiegegevens. Hierbij is gebruik gemaakt van landelijke verspreidingsinformatie met betrekking 

tot flora en fauna, zoals verspreidingsatlassen, NDFF database, verspreidingsinformatie en websites als 

www.waarneming.nl en www.telmee.nl. 

 

3.2 Methode  

Voor het in kaart brengen van vleermuizen is zowel visueel als auditief geïnventariseerd. Met behulp van 

een heterodyne batdetector met opname- en vertragingsfunctie (type:Petterson D240x) is de echolocatie 

die vleermuizen uitzenden voor ons hoorbaar gemaakt. Wanneer op basis van frequentie, klank en ritme 

niet met 100% zekerheid de soort bepaald kon worden, is een opname gemaakt op een extern opname 

apparatuur (type: Zoom H2n). Door middel van het computerprogramma Batsound is een nadere analyse 

uitgevoerd. Door de dieren ook zoveel mogelijk visueel waar te nemen is de determinatie geverifieerd en 

is het gedrag (en daarmee vaak de functie van het gebied) vastgesteld. Dit onderzoek is specifiek gericht 

op het in kaart brengen van verblijfplaatsen, soortsamenstelling en gebiedsgebruik.  

 

In totaal zijn vijf verschillende bezoeken aan het onderzoeksgebied gebracht. De bezoeken in juni en juli 

zijn uitgevoerd voor het in kaart brengen van kraam- en zomerverblijven, het bezoek in augustus voor het 

vaststellen van een paarverblijf & winterverblijfplaats en het bezoek in september voor het in kaart 

brengen van een paarverblijf. Het bezoek van 22 augustus is uitgevoerd rond middernacht om eventueel 

zwermende vleermuizen (dit is een indicatie voor een winterverblijfplaats) vast te kunnen stellen. De 

toegepaste onderzoeksmethode is gebaseerd op het vleermuisprotocol 2014 zoals opgesteld door het 

Netwerk Groene Bureaus in samenwerking met de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) en en 

de Zoogdiervereniging.  

 

Vanwege de omvang van het onderzoeksgebied, zijn de beide zomerrondes met twee onderzoekers 

uitgevoerd. Deze onderzoekers hadden ieder een deel van het onderzoeksgebied onder hun ‘hoede’. 

Vanwege de overzichtelijkheid van zwermende en baltsende vleermuizen is de inzet van een enkele 

onderzoeker in augustus en september voldoende om het gehele onderzoeksgebied te onderzoeken.  

 

3.3 Omstandigheden 

Tijdens alle bezoeken waren de weersomstandigheden geschikt voor het inventariseren van de mogelijk 

aanwezige soorten (zie Tabel 1). Gezien de beperkte grootte van het plangebied wordt verwacht dat er 

geen soorten en/of functies zijn gemist. 

 

bezoekdatum tijdstip Doel Weersomstandigheden 

18-6-2016 21:30 – 23:30 Zomerverblijfplaats-kraamkolonie Bewolkt, 19 ⁰C, windstil 

19-6-2016 3:30- 5:00 Zomerverblijfplaats-kraamkolonie Half Bewolkt, 13 ⁰C, 

windstil 

1-7-2016 2:34  – 5:00 Zomerverblijfplaats-kraamkolonie Half bewolkt, 22⁰C, 

droog, windstil 

26-8-2016 23:10 – 1:20 Zomer- , winter-, paarverblijfplaats Onbewolkt, 17 ⁰C, droog, 

windstil 

16-9-2016 19:30 – 22:00 paarverblijfplaats Bewolkt, 19 ⁰C, droog, 

windstil 
Tabel 1. Bezoekdata en weersgesteldheid 

 

 

3.4 Volledigheid van de inventarisatie 



5 

 

Het onderzoek naar de functie van het gebouwen voor vleermuizen is volledige en conform het 

vleermuisprotocol uitgevoerd. Een volledige onderzoek naar de functie van bebouwing voor vleermuizen 

bestaat uit minimaal vier bezoeken in de periode juni-september. In deze periode is het mogelijk om 

kraamkolonies, zomerverblijven, winterverblijven en paarverblijven vast te stellen (RVO, 2015). 

  

De houdbaarheid van verspreidingsgegevens is aan een maximale periode gebonden. Voor de 

verspreidingsgegevens van licht beschermde soorten, of het juist ontbreken hiervan, wordt veelal een 

bruikbaarheidsperiode van circa 5-6 jaar gehanteerd. Voor zwaar beschermde soorten als vleermuizen en 

vogels geldt een bruikbaarheidperiode van circa 2-3 jaar. Na deze periode zijn de gegevens verouderd en 

dient beoordeeld te worden of de gegevens voldoende up-to-date zijn om te gebruiken bij ruimtelijke 

ingrepen.  

 

4. Onderzoeksresultaten 

 

4.1 Algemeen  

In dit hoofdstuk worden de relevante bevindingen van het onderzoek weergegeven. De 

verspreidingskaart van de aangetroffen soorten is opgenomen in de tekst. In het volgende hoofdstuk 

worden de wettelijke consequenties en aanbevelingen gegeven. 

 

 

 

 

 

 

4.2 Vleermuizen  

 

Verblijfplaatsen  

Tijdens het bezoek op 18 juni werd een uitvliegende gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) 

waargenomen. Deze verliet één van de gebouwen in het plangebied via een open stootvoeg. De 

uitvliegopening zat aan de gevel met een zuidwest-oriëntatie, op één na meest rechts in de gevel van het 

bijgebouw. Op 16 september werd rondom deze verblijfplaats een baltsend mannetje gewone 

dwergvleermuis waargenomen. Aangenomen wordt dat de gevonden verblijfplaats als zomer- en 

paarverblijf wordt gebruikt door een solitair mannetje gewone dwergvleermuis.  

 

Tijdens alle bezoeken werden 2-3 foeragerende gewone dwergvleermuizen waargenomen langs de 

bomen in het plangebied. Behalve de zekere verblijfplaats die op 18 juni werd ontdekt, zijn er geen 

directe bewijzen gevonden dat deze andere dwergvleermuizen een verblijfplaats in het plangebied 

bezetten. Gelet op de aanwezigheid van deze vleermuizen in de periode, net na het uitvliegen en net voor 

het binnenvliegen van verblijfplaatsen, moeten deze vleermuizen een verblijfplaats in het plangebied of 

net er buiten bezetten. Ten zuiden en oosten van het plangebied liggen woonwijken met potentiële 

geschikte verblijfplaatsen.  

 

Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat groepen vleermuizen een zomer-, winter- of kraamkolonie in de 

gebouwen bezetten.  
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Locatie van de zomer- en paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis.  

 

Conclusie:  

Een solitaire gewone dwergvleermuis bezet een zomer- en paarverblijf in de spouwmuur van een 

aanbouw van een zorgwoning in het plangebied. Vleermuizen bezetten geen kraam- of 

winterverblijfplaats in het plangebied.  

 

Foerageergebied  

Tijdens alle bezoeken werden 1-3 foeragerende gewone dwergvleermuizen waargenomen langs de 

randen en kronen van bomen in het plangebied en langs bomen langs de randen van het plangebied. Op 

16 september werden 8 foeragerende laatvliegers langs een elzenaanplant en boven een weide in het 

noordelijke deel van het plangebied waargenomen. Deze vleermuizen kwamen uit oostelijke richting 

aangevlogen en verdwenen na 15 minuten in Noordwestelijke richting. Vermoedelijk bezetten zij een 

verblijfplaats in een woonwijk ten oosten van het plangebied.  
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Foeragerende vleermuizen in het plangebied. 

 

Conclusie:  

Gewone dwergvleermuizen en laatvliegers benutten de opgaande bomen in het plangebied en langs de 

randen van het plangebied als foerageergebied.  

 

Vliegroutes 

Tijdens de bezoeken in juni en juli werd verschillende gewone dwergvleermuizen waargenomen die 

rechtlijnig langs een elzensingel aan de oostzijde van het plangebied vloog. Er leek echter geen logica in 

het patroon van langs vliegende gewone dwergvleermuizen te zitten. Aangenomen wordt dat het 

foeragerende gewone dwergvleermuizen zijn die de laanbomen als foerageergebied benutten en geen 

vleermuizen die de laanbeplanting als vliegroute benutten.  

16-9-2016. 8 laatvliegers, vanuit het oosten 

naar het plangebied, later richting noorden 

weer uit het gebied 

Enkele vliegroutes van foeragerende 

gewone dwergvleermuizen in het 

plangebied in juni en juli 2016. 
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Lijnvormig landschapselement in het plangebied; vleermuizen volgen dit lijnvormig element wel, maar het heeft geen 

verbindende functie tussen foerageergebieden onderling, of tussen verblijfplaatsen en foerageergebied.  

 

Conclusie: 

Het plangebied heeft geen betekenis als vliegroute voor vleermuizen.  

 

Conclusie  

Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan geconcludeerd worden dat de gewone dwergvleermuis een 

zomer- en paarverblijf bezet in de spouw van een bijgebouw van een woonzorgwoning. De te slopen 

bebouwing wordt niet gebruikt door groepen vleermuizen als zomer-, winter- of kraamverblijf. Op basis 

van foeragerende gewone dwergvleermuizen in de schemering nabij gebouwen in het plangebied, 

bezetten mogelijk nog 1-2 gewone dwergvleermuizen een zomerverblijfplaats in de te slopen gebouwen. 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek ontbreken hiervoor echter bewijzen. Deze vleermuizen bezetten 

in ieder geval geen paarverblijf in de te slopen bebouwing.  

 

De opgaande loofbomen in het plangebied worden benut als foerageergebied door enkele gewone 

dwergvleermuizen en laatvliegers. Alle waarnemingen van vleermuizen (en andere noemenswaardige 

soorten) zijn toegevoegd aan de Nationale Database Flora- en fauna (NDFF) via het invoerportaal van 

Waarneming.nl.  

 

 

4.3 Overige soorten  

Tijdens de bezoeken in juni en juli bedelende jonge bosuilen gehoord uit het bos ten westen van het 

plangebied.  

 

4.4 Bronnenonderzoek 

Op 7-8, 29-30 juni en 11 juli 2007 is het plangebied onderzocht op de aanwezigheid van vleermuizen1. De 

gebruikte onderzoeksmethode komt overeen met de methode die in 2016 is gebruikt, alleen heeft men 

geen volledig onderzoek uitgevoerd. Zo is geen specifiek bezoek aan het plangebied gebracht voor het in 

kaart brengen van winterverblijfplaatsen (augustus) en paarverblijfplaatsen (september-oktober). De 

conclusie n.a.v. het uitgevoerde onderzoek in 2007 kan achteraf als onjuist beschouwd worden. De 

aangetroffen verblijfplaats was in 2007 zeer waarschijnlijk ook al in gebruik. 

 

 

                                                             
1
 OD 205. 2007. Flora- en faunaonderzoek Nieuw-Sintmaheerdt.  OD 205, Delft. 
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5 Toetsing flora- en faunawet  

 

5.1 Algemeen 

Sinds de inwerkingtreding van de AMvB artikel 75 (d.d. 26-2-2005), is de beschermde status van dieren en 

planten opgedeeld in drie tabellen. Voor soorten die vermeld staan op Tabel 1 van de Ff-wet geldt dat ze 

zijn vrijgesteld van de verbodsbepalingen verstoren, doden en verwonden als gevolg van handelingen die 

in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Deze vrijstelling geldt ook voor soorten 

van tabel 2, mits de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens een door de minister goedgekeurde 

gedragscode. Soorten die vermeld staan in tabel 3 soorten zijn zwaar beschermd en voor het mogen 

verstoren, doden en verwonden van dieren, maar ook voor het verstoren en vernielen van vaste rust- en 

verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebied, is een ontheffing van de Ff-wet vereist.   

 

Vleermuizen staan vermeld in tabel 3 van de Ff-wet. Om verblijfplaatsen te mogen vernietigen en 

vleermuizen te mogen verstoren is een ontheffing van de verbodsbepalingen vereist.  

 

 

5.2 Ingreep 

De initiatiefnemer is voornemens om de in het plangebied aanwezige bebouwing te slopen.  

 

5.3 Wettelijke consequentie voor vleermuizen 

 

Verblijfplaatsen  

Door de voorgenomen sloop gaan een zomer- en paarverblijf van de gewone dwergvleermuis verloren. 

Vaste verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis zijn jaarrond beschermd. Een ontheffing dient 

verkregen te worden om het gebouw te mogen slopen. Er dient een ontheffing verkregen te worden voor 

het verstoren van een dwergvleermuis en het verstoren, vernielen en/of wegnemen van een vaste 

verblijfplaats.  

 

Onderdeel van de ontheffingsaanvraag is een projectplan. Hierin staat onder andere beschreven welke 

tijdelijke- en duurzame mitigerende maatregelen genomen dienen te worden. Tot tijdelijke maatregelen 

behoren maatregelen zoals het plaatsen van minimaal vier vleermuiskasten en tot duurzame maatregelen 

behoren het creëren van nieuwe duurzame verblijfplaatsen voor dwergvleermuizen in de nieuw te 

bouwen (zorg)woning. Nieuwe duurzame verblijfplaatsen kunnen aangeboden worden d.m.v. open 

stootvoegen zodat vleermuizen de (holle) spouw kunnen betreden of houten gevelbetimmeringen.  

 

Volgens de eisen dient er een overlapperiode van minimaal drie maanden te zijn, tussen het aanbieden 

van nieuwe (tijdelijke) verblijfplaatsen en het verstoren/vernielen van de huidige verblijfplaats. De 

voorkeur gaat uit naar het aanbieden van nieuwe duurzame verblijfplaatsen in de nieuwe bebouwing en 

vervolgens pas de bestaande verblijfplaats slopen.  

 

Foerageergebied  

De voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect op foerageergebied van vleermuizen. Er hoeft geen 

ontheffing van de verbodsbepalingen zoals opgenomen in de Ff-wet aangevraagd te worden.  

 

Vliegroutes 

Het onderzoeksgebied heeft geen functie als vliegroute voor vleermuizen. Er hoeft geen ontheffing van de 

verbodsbepalingen zoals opgenomen in de Ff-wet aangevraagd te worden. 

 

5.4 Overige soorten 

Er zijn in het onderzoeksgebied geen andere beschermde soorten waargenomen in het 

onderzoeksgebied.  
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De Wet Natuurbescherming wordt per 1 januari 2017 ingevoerd. Tijdens de afhandeling van de ruimtelijke 

procedure van dit project kan het wettelijk kader dus gewijzigd worden.  

 

Er is overgangsrecht vastgesteld, waarbij ontheffingen die worden aangevraagd voor 1 januari 2017 

afgehandeld worden onder het nu geldende juridische toetsingskader. Dat houdt in dat mogelijk 

maatregelen voor soorten moeten worden getroffen die nu nog wel beschermd zijn en na 1 januari niet 

meer. 

 

Het wettelijk kader voor de gewone dwergvleermuis verandert niet als gevolg van de nieuwe wet.  

 

6. Conclusie en advies 

De spouw van een bijgebouw van één van de zorgwoningen vormt een vaste verblijfplaats van een solitair 

mannetje gewone dwergvleermuis. Deze verblijfplaats mag alleen gesloopt worden nadat een ontheffing 

van de verbodsbepalingen van de Ff-wet verkregen is. Om deze ontheffing te mogen verkrijgen dienen 

tijdelijke- en duurzame mitigerende maatregelen genomen te worden die er toe leiden dat de 

verblijfplaats in het gebied duurzaam behouden blijft. Geadviseerd wordt om meerdere gebouwen 

geschikt te maken voor vleermuizen.  
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