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1 INLEIDING 

1.1 Algemeen 

In opdracht van Van der Veen Transport B.V. heeft WMR Rinsumageest bv een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd ter plaatse van twee percelen aan de Master de Jongwei 15 in De nke. De percelen zijn kadastraal 
bekend als gemeente Oudega, sectie F, nummers 1884 en 2786. 

In bijlage 1 is de regionale ligging weergegeven. Tevens is in bijlage 1 een kadastra le kaart opgenomen, waarop de 
percelen en de directe omgeving zijn weergegeven. 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de NEN S725 (Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 
vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek) en NEN 5740 (Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend 
bodemonderzoek · Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond). 

WMR Rinsumageest bv is op geen enkele wijze gelieerd of gekoppeld aan de opdrachtgever. Ook bestaan er geen 
eigendomsverhoudingen met betrekking tot de te onderzoeken percelen. Hiermee wordt voldaan aan de 
onafhankelijkheidseisen uit de BRL 2000. 

1.2 Aanleiding onderzoek 

Aanleiding van het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen verkooptransactie van het terrein. Hiertoe 
dient de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater te worden vastgesteld. 

1.3 Beschrijving locatie 

Informatie omtrent de percelen is verkregen van de opdrachtgever en het bodeminformatiesysteem Nazca-Î. 

Historische informatie 
Aan de noordzijde van de onderzoekslocatie is een woonboerderij gesitueerd. Uit informatie van de opd rachtgever 
blijkt dat aan de noordoostzijde van het perceel (zie teken ing, bijlage 2) in het verleden eveneens een won ing 
gesitueerd is geweest. De zuidzijde van de onderzoekslocat ie is voor zover bekend altijd in gebruik geweest als 
grasland. 

Huidige en toekomstige situatie 
Het ligt in de bedoeling in de toekomst ter plaatse van (een deel van) de onderzoekslocat ie nieuwbouw te 
realiseren. 

Voorgaande bodemonderzoeken 
Van de locatie zijn geen bodemonderzoeken bekend. 

Boven- of ondergrondse brandstoftanks 
Uit de aangeleverde Informatie blijkt dat er geen boven- en/of ondergrondse brandstoftanks op de percelen 
aanwezig zij n (geweest). 

Omliggende percelen 
De omliggende percelen zijn voornamelijk in gebruik als woningen met tuin, agrarisch gebied en openba re weg. 

Ondenoeksfocatie 
De onderzoekslocatie heeft een totale oppervlakte van 11.350 mlo 

In bijlage 2 is een t ekening van de onderzoekslocatie opgenomen. 

Regionale geohydrologie 
De regionale geohydrologische bodemopbouw in de omgeving van de onderzoekslocatie is afgeleid uit de 
Grondwaterkaart van Nederland (10 oost en 11 west; Sneek/Heerenveen) en staat weergegeven in tabel 1.1 op de 
volgende pagina. 

Verkennend bodemonderzoek Master de Jongwei 15, De Tlke WM R Rinsumogeest bv 
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T3~ U:~!1Q h'" I ril: II:Sl!i: gmS!i:l(lns II:nl!!::rzll:!i:k~!22!tie 

Diepte (m -mv) Samenstelling Geohydroloslsc:he eenhe id 

0-1 matig fiJn fim matls srof zand deklaag 

1-' kiel deklus 

'-7 matig fiJn tfm matls srof zand deklaas 

1-10 uiterst fijn fim zftrfijn zand deklus 

10 - 11 kiel deklaag 

11-13 uiterst fiJn fim z~r fiJn zand, slIbhoudend deklaas 

13 - 29 matls fijn fim matig grof land ~rste watervoerend pakket 

29 -36 uiterst flln fim zeer fiJn zand, slibhoudend eerste scheidende laag 

36- 46 matis fiJn t/m matls grof zand tweede watervoerend pakket 

In de omgeving van de onderzoekslocatie is tot dertien meter een deklaag aanwezig welke bestaat uit matig tot fijn 
zand en klei. Vanaf dertien meter begint het eerste watervoerend pakket, welke bestaat uit matig fijn t/m matig 
grof zand. De eerste scheidende laag begint op 29 meter en vanaf 36 meter begint het tweede watervoerend 
pakket. 

De gemiddelde maaiveldhoogte bevi ndt zich op circa NAP-niveau. 

Uit het grondwaterbeschermingsplan van de provinsje Fryslän blijkt dat de locatie niet in een 
grondwaterbeschermingsgebied ligt. 

1.4 Hypothese 

Op basis van de hekende eegevens wordt voor het te onderzoeken terrein de hypothese voor een grootschalige 
onverdachte locatie aangenomen. 

l ,S Onderzoeksstrategie en doel 
Conform de NEN 5740 wordt de onderzoekslocatie onderzocht volgens de onderzoeksstrategie voor een 
grootschalige onverdachte locatie. Het doel van het verkennend bodemonderzoek bij deze strategie is aan te tonen 
dat op de locatie redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het freatisch 
grondwater in gehaltes boven respectievelijk de achtergrondwaarden en de streefwaarden. 

Verkennend bodemonderzoek Master de Jongwei 15, De Tike WMR Rinsumageest bil 
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2 UITVOERING BODEMONDERZOEK 

2.1 Veldwerklaamheden 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de VKB-protocollen 2001 en 2002, zoals opgesteld door het SIKB 
(Stichting Infrastructuur Kwa liteitsborging Bodembeheer). WMR Rinsumageest bv is voor uitvoering van de 
veldwerkzaamheden bij (water)bodemonderzoek gecertificeerd door het KIWA volgens de BRL SI KB 2000 
(certificaatnummer K9198/06) . 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn op 6 maart 2012, zes boringen (nrs. 1 tlm 6) tot maximaal 2,4 meter 
beneden maaiveld (m -mv) en veertien boringen (nrs. 7 tlm 20) tot O,S m -mv verricht. Ten behoeve van de 
grondwaterbemonstering zijn boring 1 en 2 afgewerkt met een peilbuis. De grond van de boringen is per 
bodem laag bemonsterd met een maximaal bemonsteringstraject van O,S meter. 

De peilbuizen zijn op 13 maart 2012, na voldoende doorpompen, bemonsterd. 

De si tuering van de boringen is weergegeven in bijlage 2. 

In tabel 2.1 is een overzicht weergegeven van de uitgevoerde veldwerkzaamheden. 

T~t!!:1 ~,1: !.!llgc~!::(l:!c ~cl dw!:rk ~n!l!bl:l:!gD 

Locatll! (QPpervlilktl!) Vl!ldwerhililmhl!dl!n 

uitvol!rlnl! aantilIl coderln oorinI! I ilbui5 

Master de JongwellS, DI! Tike (circa 11.359 m' ) ooong met pe~buls 2 nrs. 1 en 2 

boring tot 2,0 m -mY 
, nrs. 3 t/m 6 

oorina tot 0,5 m ·mv " nrs.7 t/m 20 

2.2 Zintuiglijke waarnemingen en bodemopbouw 

De opgeboorde grond van iedere boring is zintuiglij k beoordeeld. Hierbij zijn geen bijzonderheden geconstateerd. 
De resultaten zijn weergeven op de boorprofielen in bij lage 3. 

Daarnaast is het maaiveld en de opgeboorde grond visueel beoordeeld op het voorkomen van asbestverdachte 
materialen. Hierbij zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. 

In het algemeen wordt de bodemopbouw als volgt omschreven : 
o - 1,0 m -mv: zand, zwak siltig, niet tot matig humeus; 
1,0 - 2,4 m -mv; zand, zwak tot mat ig siltig / leem, zwak zandig. 

2.3 Chemische analyses 

De chemische analyses van de grond en het grondwater zijn uitgevoerd in het geaccrediteerde laboratorium van 
Analytico Milieu bv. 

In tabel 2. 2 is de samenstelling van de (meng)monsters en de analysepakketten weergegeven. 

Ta!!!::! 2.~; ~ml:nsll:lIinlllml!nlll m!i!ng!l:rl!l:o i!n~l~ses 

samenstelling mengmonsters t riljed: ( m -mv) analyses 

bovl!ngrond boring 1+5-+6-+7-+8-+9-1-10+11-+12-+13 o.o,S NEN 5740 basispakket grond 

oorlng 2-+3-+4-+14+15-+16+17-+18-+19+20 0-0,5 NEN S740 basispakket grond 

ondergrond oorlng2-+3t4 0,5-1,0 NEN 5740 basispakket grond 

oorlna 1-+5-+6 0,5-2,0 NEN 5740 basispakket grond 

grondwaler pe!lbuls 1 1,3-2,3 NEN 5740 b~s!spakket grondWlter 

pe!lbuls2 1,4-2,4 NEN 5740 bu!spakket grondwater 

Verkennend bodemonderzoek Master de Jongwe; 15, De Tike WMR Rinsumageest bv 
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De analysepakketten omvatten de volgende parameters: 

NEN 5740 basispakket srond NEN 5740 basispakket grondwater 
- metalen (Ba, Cd, Co, Cu, HIJ, Pb, Mo, NI en Znl • metalen (Ba, Cd, Co, Cu, HIJ, Pb, MO, NI en Zn) 
- minerale olie • minerale olie 
- PAlC-lO - aromatische en chloorhoudende verblndinllen 
• PCB's - zuurgraad en geleIdlnI 

In verband met het vaststellen van de referentiewaarden (de normen) zijn één mengmonster van de boven- en 
ondergrond tevens onderzocht op de Jutumfractie en het organische stofgehal te. 

Bij het samenstellen van de mengmonsters is rekening gehouden met de grondsoort ter plaatse van de 
bemonsterde grondlagen en de ruimtelijke verdeling va n de boringen. 

Verkennend bodemonderzoek Moster de Jongwei 15, De Tike WMR Rlnsumageest bv 
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3 BEOORDEliNG EN INTERPRETATIE 

De gemeten gehalten en/of concentrat ies aan verontreinigende stoffen in de grond en het grondwater worden 
beoordeeld op basis van "AW 2000N (TNO-rapport 2006-U-ROO44/A; maart 2006) en de "Circulaire Bodemsa nering 
2009" (Staatscourant, nummer 67, pagina 17; 7 april 2009) uit het Besluit bodemkwa litei t. In deze stukken zijn 
regels aangegeven voor het vaststellen van bodemvervuiling aan de hand van achtergrond-, tussen- en 
interventiewaarden. Voor het grondwater wordt in plaats van de achtergrondwaarde, de streefwaarde gebruikt als 
toetsingscriterium. 

Het beoordeli ngsniveau van de achtergrond-, tussen- en interventiewaarden, waaraan verontreinigende stoffen 
worden getoetst, is in onderstaande tabel weergegeven: 

Tabel 3.1: Interp retatie van de achtergrond-. tusHln- en Interventiewaarden IWbbl 

8eoordellngsnlveau verootreinigende stof Waardering Weergave in toetslnlSlabellen 

S Achtergrond-/stref!fwaarde (of detectiegrensl niet verontreinigd -
> Achtergrond-/streefwaarde s: Tussenwaarde 

> Tussenwaarde .s IntelVli!nllewaarde 

> InterventIewaarde 

- Achtergrond-/streefwaarde: 
INS) 

- Tussenwaarde (T): 

- Interventiewaarde (I): 

licht v~rhppgd • 
matig verhoogd # 

sterft verhoogd -
De achtergrond-/streefwaarde geeft het uiteindelijk te bereiken 
kwaliteitsniveau van de bodem aan waarbij de functionele eigenschappen 
die de bodem voor mens, dier en plant heeft volledig hersteld zijn. 

Naast de streef-/achtergrond- en interventiewaarden worden de gemeten 
waarden getoetst aan het criter ium (A/S+I)/2 . Bij overschrijding van het 
cri terium (A/S+I)/2 bestaat er een vermoeden van een ernstige 
bodemverontreiniging en wordt nader onderzoek noodzakelijk geacht. 

De interventiewaarde geeft het niveau aan waarbij verontreinigingen in de 
bodem zodanig lijn dat er een ernst ige of dreigende vermindering optreedt 
van de functionele eigenschappen va n de bodem voor mens, dier en plant. 
Bij gehalten boven de interventiewaarde en een bepaalde hoeveelheid 
verontrei nigde grond/sediment (22S m3

) of grondwater (2100 m3
) , is er 

sprake van een gevat van ernstige bodemverontreiniging. 

De achtergrond- en interventiewaarden voor grond (landbodems en waterbodems) zijn afhankelijk va n het 
organische stofgehalte (o.s.) en/of de lutumfractie (l). In het laboratorium zijn L en o.s. van een representatief 
mengmonster bepaald. Oe gemeten lutumfractie (L) en organische stofgehalte (o.s.) van de grond en de waarden 
die hierop zijn gebaseerd, worden weergegeven in tabel 3.2. Opgemerkt wordt dat bij een gemeten O.S. van minder 
dan 2% of een gemeten o.s boven 30% geen bodemtypecorrectie meer pl aatsvindt. In dit geval wordt gerekend 
met een o.s. van 2% of 30%. Bij een gemeten l van minder dan 2% vindt eveneens geen bodemtypecorrect ie meer 
plaats en wordt gerekend met een L van 2%. 

Ti!~eI3.2 : ~1!!l!mfr~gie en hl!ml!~!I.~halt!::!!2!!r lil!:: ond!::rzo!::k~IQ~a!le 

l 0.5. 

bovengrond 6,2% 2,6% 

ondergrond 2,6% 2,0% 

Verkennend bodemonderzoek Master de Jongwei 15, De Tike WMR Rinsumageest bv 
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4 ANALYSERESULTATEN 

In tabel 4.1 zijn de analyseresultaten en de interpretatie va n de mengmonsters van de bovengrond weergegeven. 
De analyseresultaten en de interpretatie va n de mengmonsters van de ondergrond zijn weergegeven in tabel 4.2. 

T~!lf:14·l.i Mill:mrl:~I.!II ~len ImsLks dil 1:0 Intl:rl1:r!,;tati!: mS;Ci!DQo~ll:[i ~v!:nsrQnd 

parameter borlni borini A' r-
1 +S-+6+ 7+8.9.10.11 -Uh 13 2.3+4.14+15.16+17+18.19.20 waarde waarde 

(o..o,Sm-mv) (o..o,5m-mv) 

I!ehalte Interoretatie gehalte interpretatie 

Barium <, - <, - 75 -
Cadmium <, - 0,29 - 0,38 A,3 

Kobalt <, - <, - 6,2 A3 
Koper <d - ',' - 23 6S 

'wik 0,095 - <, - 0,11 I,' 
lood 27 - lA - 3S 201 

Molybdeen <, - <, - I ,' 96 
Nikkel <, - <, - 16 31 
21nk " - " - 73 m 
PAK-10 <d " - 0,62 - I,' 20,8 

PCB's <d" - <d" - 0,0052 0,1326 

Minerale olie <d - <, - A9 675 

<d" kleiner dan detectIegrens 
achtergrond-, tllssen- en Interventiewaarde voor een lutumfractle 6,2%en een organische stofgehalte van 2.6% 

" somparameter getoetst op basis van de Individuele parameters 

T bl42A I / RIk d I I t , 
" n~ lr:~!:r!lsu taten m • i s; n n erllre a l!l m!:ngmQn~ s;r~ Qn ersrgn , 

parameter boring 2-1-3. 4 boring 1+5-+6 A' T' 
(O,5-1,Om-mv) (0,s.-2,0 m -mvt waarde waarde 

gehalte Interpretatie gehalte Interpretatie 

Barium <, - <, - S3 -
Cadmium <, - <, - 0,35 A,O 

Kobalt <, - <, - A5 31 
Koper <, - <, - 20 S7 
Kwik <, - <d - 0,11 I,' 
lood <d - <d - 32 186 

Molybdeen <, - <, - 1,5 96 

Nikke l <, - <, - 13 lA 

Zink <, - <, - 61 187 

PAK-10 <d" - <d O' - I ,' 208 

PCB's <d" - <d " - 0,0040 01020 

Minerale olie <, - <, - 38 SI' 
-<d _ kleiner dan detectiegrens 

,. achtergrond-, tussen- en Întervenl1ewaarde voor een lutumfractle 2,6% en een orsanlsche stofgehalte van 2,0% 
somparameter getoetst op basis Viln de Individuele parameters 

" waarde 

-

8,3 

79 

107 

3,0 

367 

190 

AG 

373 

AO 

0,2600 

1300 

" waarde 

-
7,7 

SB 

9A ,. 
3A{) 

190 

36 

313 

AD 
O,20C10 
1000 

Uit tabel 4.1 blijkt dat in beide mengmonsters van de bovengrond voor de geana lyseerde param eters geen 
verhoogde gehalten (t.o.v. de achtergrondwaarde of detectiegrens) zijn gemeten. In beide mengmonsters van de 
ondergrond, zo blijkt uit tabel 4.2, zijn voor de geanalyseerde parameters eveneens geen verhoogde gehalten 
(t.o.v. de achtergrondwaarde of detect iegrens) gemeten. 

Verkennend bodemonderzoek Master de Jongwei 15, De Tike WMR Rinsumageest bv 



Dossiernummer : 123Q46/FV Blad:7van 8 

In tabel 4.3 zijn de analyseresultaten en de interpretat ie van het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 
weergegeven. 

Tbel43A Iv!; , . , ". I .11\ ,rClI! m~n ij d lil In~rl!!:l:li!11: IIrgn Willl:[ 

aram!!!!!r p!!lIbuls 1 pt!lIbuls 2 S T I 

conc . int!!rpr. conc. Interpr. waard!! waarde waarde 

&.arium • d · lSO • SO '" 625 

Cadmium <d · .d · 0,_ ',2 op 

Kobalt .d - 11 · 20 60 100 

Koper .d · ., 
~ lS 45 " Koper Iherbemonsterlng) " ~ lS 45 " Kwik <d · .d · 0,05 0,18 0,30 

Lood .d - " • lS 45 " Molvbdeen .d · .d · S,O m 300 

Nikkel <d · 28 • lS 45 " Zink " • .d · 6S ." 800 

Minerale olie .d · .d · SO 315 600 

Styreen <d · .d · 6,0 153 '00 
Benteen <d · .d · 0,2 lS 30 

Tolueen <d · .d - 7 "'" 1000 

Ethylbenleen .d · .d · - 77 lSO 

Xylenen <d " · <d· · · 0,2 3S 70 

Naftaleen .d · .d · 0,01 3S 70 

Chloorhoudende verbind. <d· · · <d ·· · . . . 

Grondwaterstand lcm ·my) " 82 

Zuurlrnd (pH) 6,39 S,28 

Gel!!ldinS (lIS/cm) ,,. 210 

-<d- kleiner dan de detectielrens .. somparameter getoetst op basis van de Individuele parameters 

Uit tabel 4.3 blijkt dat in het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 voor zink een concentratie boven de 
streefwaarde is gemeten. In het grondwater ter plaatse van peilbuis 2 is voor koper een concentratie boven de 
tussenwaarde gemeten. Na een herbemonstering is voor koper een concentratie boven de interventiewaarde 
gemeten. Voor barium, lood en nikkel zijn concentraties boven de streefwaarde gemeten. Voor de overige 
geanalyseerde parameters zijn geen verhoogde concentraties (t.o.v. de streefwaarde of detectiegrens) gemeten. 
De gemeten waarden voor de zuurgraad en geleiding zijn normaal voor de omgeving waarin de onderzoekslocatie 
zich bevindt. 

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4. 

Verkennend bodemondenoek Master de Jongwei 15, De Tike WMR RInsumogeest bv 
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5 SAMENVATIING EN CONCLUSIES 

In opdracht van Van der Veen Transport B.V. heeft WMR Rinsumageest bv een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd ter plaatse van twee percelen aan de Master de Jongwei 15 in De Tike. 

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de NEN 5740 en NEN 5725. Het terrein is onderzocht volgens de 
onderzoeksst rategie voor een grootschalige onverdachte locatie. 

Op de onderzoekslocatie (oppervlakte circa 11.350 m1
) zijn zes boringen (nrs. 1 t/m 6) tot maximaal 2,4 m -mv en 

veertien boringen (nrs. 7 t/m 20) tot 0,5 m -mv verricht. Ten behoeve van de grondwaterbemonstering zijn boring 1 
en 2 afgewerkt met een peilbuis. 

Van de bovengrond zijn twee mengmonsters samengesteld en geanalyseerd. Van de ondergrond zijn eveneens 
twee mengmonsters samengesteld en geanalyseerd. Het grondwater uit beide peilbuizen is separaat geanalyseerd. 
De monsters zijn geanalyseerd op het voorkomen van de parameters genoemd in het basispakket van de NEN 
5740. 

De opgeboorde grond van iedere boring is zintuiglijk beoordeeld. Hierbij zijn geen bijzonderheden geconstateerd. 
Daarnaast is het maaiveld en de opgeboorde grond beoordeeld op het voorkomen van asbestverdachte materia len. 
Hierbij zijn eveneens geen bijzonderheden waa rgenomen. 

De analyseresultaten van het verkennend bodemonderzoek zijn als volgt: 
in de mengmonsters van de bovengrond zijn voor de geanalyseerde parameters geen verhoogde gehalten 
(t.o.v. de aChtergrondwaarde of detectiegrens) gemeten; 

in de mengmonsters van de ondergrond zijn voor de geanalyseerde parameters geen verhoogde gehalten (t.o.v. 
de achtergrondwaarde of detectiegrens) gemeten; 
in het grondwater ter plaatse van pei lbuis 1 is voor zink een licht verhoogde concentrat ie gemeten. In het 
grondwa l~r ter plaatse van peilbuis 2 Is voor koper een mat ig verhoogde concentratie gemeten. Na een 

herbemonstering is voor koper een sterk verhoogde concentrat ie gemeten. Voor ba rium, lood en nikkel zijn 
licht verhoogde concentraties gemeten. Voor de overige geanalyseerde parameters zijn geen verhoogde 
concentraties (t.o.v. de streefwaarde of detectiegrens) gemeten. 

Conclusie 

Op basis van de verhoogd gemeten concentrat ies in het grondwater dien t de hypothese, een onverdachte locatie, 
formeel gezien te worden verworpen. Duidelijke oorzaken voor de licht verhoogd gemeten concentraties aan 
barium, lood, nikkel en zink in het grondwater zijn niet aan te geven. Vermoedelijk hebben de licht verhoogd 
gemeten concentrat ies een natuurl ij ke oorsprong. De gemeten concentraties zijn echter dusdanig (alleen 
overschrijdingen van de streefwaarde) dat een aanvullend onderzoek naar deze parameters niet noodzakelijk is. 
De matig tot sterk verhoogde concentraties aan koper in het grondwater ter plaatse van peilbUiS 2 geven aanleiding 
tot het uitvoeren va n een nader onderzoek. Een duidelijke oorzaak, op basis van de bekende en historische 
gegevens, voor de mat ig tot sterk verhoogde concentraties aa n koper is niet aan te geven. Geadviseerd wordt om 
de omvang van de sterke verontreiniging aa n koper in een nader onderzoek verder in kaart te brengen . Mogelijk is 
ter plaatse sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging (> 100 m3 grondwater sterk veront reinigd). 

Opmerking betrouwbaarheid onderzoek 
Het onderzoek Is op de meest zorgvuldige wijze uitgevoerd. Het verrichten van boringen is echter gebaseerd op 
een steekproef. Het is mogelij k dat er loka le afwijkingen in de bodemopbouw voorkomen. WMR Rinsumageest bv 
acht zich niet aansprakelijk voor de schade of extra kosten die hi eruit kunnen voortvloeien. 

Verkennend bodemonderzoek Moster de Jongwei IS, De Tike WMR RJnsumageest bil 



BIJLAGE 1 (VAN 4) 

- Regionale ligging locatie + kadastrale kaart 
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BIJLAGE 2 (VAN 4) 

- Situatietekening 
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- Boorprofielen 
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::~ eurofins 

Analysecertificaat 

Uw projednummer 123046 certificootnum mer 2012038274 
Uw projednoClIII VO De Tike startdatum 07 - 03-2012 

Uw ordernummer Rapportag edatum 14-03-2012/19: 11 

Datum ",onsternome 06-03-2012 Sijloge A,B,C 
Mon ste rnemer SSonnemo Pagina 1/2 

Mon stermotrbf Grond; Grond (AS lOOD) 

Analyse Eenhei d 1 , 3 • 
Voorbehandeling 

5 Cryogeen mo le n ASlOOD Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd 

Bodemkundige ancdyses 
5 Droge stof % (m/m) 

5 Organische stof % (",/111) ds 

• Gloeirest % (m/m) ds 

5 Korrel grootte < 2 IJ'" (Lutum) % ( m/m) ds 

Metalen 
5 Borium (Ba ) mg/kg ds 

5 Cadmium (cd) IIIg/kg ds 

5 Kobalt (Co) IIIg /kg ds 

5 Koper (Cu) mg/kg ds 

5 Kwik ( Hg) mg/kg ds 

5 Molybdeen (Mo) mg/kg ds 

5 Nikkel (Ni) mg/kg ds 

5 Lood ( pb) mg/kg dE 

5 link (I n) mg/kg ds 

Minerale olie 
Minerole o l ie (Cl0-C12) mg/kg ds 

Minerale o l ie (CI2-C16) mg/kg ds 

Minerale o l ie (C16-C21) mg/kg ds 

Minerale o li e (C21 - C30) mg/kg ds 

Minerale olie (C30-C3S) mg /kg ds 

Minera le o l ie (C3S-C40) mg/kg ds 

5 Minerale o l ie totaa l (Cl0-C 40) mg/kg ds 

Palyc:hlaorbifenylen. PCB 
5 PCB 28 mg/kg ds 

5 PCB 52 mg/kg ds 

5 PCB 101 mg/kg ds 

5 PCB 118 mg / kg ds 

5 PCB 138 mg/kg ds 

5 PCB 153 mg/kg ds 

5 PCB 180 mg/kg ds 

5 PCB (som 7) (fac;tar 0 , 7) mg /kg ds 

Nr. Mansteromsc;h,ijving 
1 Bari n g 1+5+6+7+8+9+10+11+12+13 (0-0,5 m -mv) 
2 Baring 2 +3+4+14+15+16+17+18+19+20 (0-0,5 m -mv) 
3 Baring 2+3+4 (0,5-1,0 m -mv) 
4 Boring 1+5+6 (0,5-2,0 .. -mv) 

Euro,int Rno lytln I .V. 

Gild .... g H_U 

1771 Na 80rnueld 

3770 U Ba.n ... Jd Nl 
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::~ eurofins 
- an.a.I:y-tico· 

Analysece rtificaot 

Uw projednumm er 1 23046 

Uw proj ectn oo lJl VO De Tike 
Uw ordernum mer 
Datum monsterna me 0 6 -03-2012 

Mon sterneme r 5 Sonnema 
Monst erm atrÎx. Grond ; Grond (ASlOOO) 

Analyse Eenheid 

Polycyclische Aromoti l che Koolwaterstoffen, PAK 
S Naft a leen mg /kg ds 

S Fenonthreen mg/kg ds 

S Anthroceen mg /kg ds 

S Fluoron the en mg/kg ds 

S Bento(o)onthroceen mg/kg ds 

S chrysee n mg /kg ds 

S 8 e nzo(k)f l u a ra n t hee n mg / kg ds 

S 8enlo(0) pyreen mg /kg ds 

S Be nl o(g hl) pe rylee n mg /k g d s 

S I ndeno( 123 - cd)pyre en mg /kg d s 

S PAK VROM ( 10) (factar 0,7) mg/kg d s 

Nr. Nonste roms c:hrijving 
1 Bor in g 1+5+6+7+8+9+10+11+ 12+13 (0 - 0,5 m - mv) 

2 Bo ring 2+3+4+14+15+16+17+ 18+19+20 (0-0 ,5 m -mv) 

3 Boring 2+3+4 (0,5-1,0 III-mv) 

4 Bor ing 1+5+6 (0,5-2,0 lil -mv) 

lu,ofl .... ~ . I rdco o.v. 
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::~ eurofins 
- a:n..a.1y"tico· 

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2012038274 

Analytico-n Boornr Omschrijving 
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Monsteromschrijving 

Borina 1+5+6+7+8+9+10+11+1 : 

BorinQ 2+3+4+ '4+15+16+17+ 11 

Borina 2+3+4 (0,5-1,0 111 -III V) 

Borina 1+5+6 (0.5-2.0 111 -IIIV) 

fut .. 'in. Anol,lic .. e_v. i •• rkend door he t Ylo" ... h ..... t 
(OVAM tn o.p. Uil), htllru ... I .. ' ... ul (IIM), 
h.t Wo .. l .. ; ...... t (O'~~E·OWD) en d .... ' de 
o •• rheden .on fronkrijk en luxe.burg ( 101 EV) . 



::~ eurofins 

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 1012038174 

Analytica-" Boornr 
6711S1ó7 5-03 

omschrijving 

6718167 5 - 04 

67115167 6-02 
6118161 6-03 
6718167 6-04 

6711S1ó7 
6718167 
6718167 

6718167 
6718167 

6718167 

6718167 

6718 1 67 

6718167 

h .... fi ... ~nolytl • • ' .'1. 
'ilde.eg u·~, 

nl l ~ •••• n ... l eI 
P.O. I ••• " 

377 0 AL Sa , ..... I" HL 

rel. ~1I (o)'~ 242 n 00 

f". + 11 (O)H 2(2" " 

Sih www •• u.ofin • . nl 

AlN AMII D U 15 H 4U 

VAT/BTW No. 

KvK No. 090U6 U 

Pagina 2/2 

Van Tat Barcod e Non.teromschrijving 

0505923473 

0505923476 
0505923.71 
0505923480 

0 505923475 
050592 3 477 

0505923575 

0505923578 

0 505923568 

Bori na 1+5+ 6 (0.5-2.0 m -m v) 

f .. 'ofin. A"alytje. 1 . '1. i ••• kond doof het YI ..... , .. , .. I 
(0'1"101 on Dop , Uil), het '.u ... r .. '.wul (IIM) , 

hot wo .. ". '.weot (OG/lH-owo).n doo, d. 
o_e,h.d.n _on fronk,ijk .n Lu .... 'bu,g (~ ~Y) . 



:::: eurofins 

Bijlage (8) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 201103127" 

Opmerking 1) 
De toehwoorde von de som is gelijk Don de sommotie von 0, 7*RG 

G ;I"~".lI H-.' 
3771 NB Barne •• ld 
P. O. 1 00459 
3770 Al larnenld Hl 

Tel. +3\ (0),. H2" GO AlN AfoIRO u n H 454 
fa. + 31 (O)H 242 U 9J YATlBTWNa. 

I- .. ajllnfo-.n •• • ~rcfin • . nl NI 1041 .1 4 .''' .101 
Si l • ..ww •• " . ofin .... 1 ~.K No. OnUUl 

(utofin. Analytico I.V. i . erkend doof hct Vlco . .. h, .... 1 
(OVA IoI en Del'. l NI ), hel .ru ...... . ~ . .... , I (Bil .. ), 
he t Waal . .. , . .... t (DÇ~Nf - OWD) en 0100' de 
u.rheden VOn frankrijk en IUI • • burg (NIV) . 

Pogina 111 



::~ eurofins 

Bijlage (c) met methodeverwijzingen behorende bij anolysecertificaot 20120381:74 

Analyse 
Cryogeen molen ASlOOO 

Droge stof 
Organische stof/G loeirest 
Korrelgrootte < 2 ~m (lutum) 
Borium (80) 

Cadmium (cd) 
Kobalt (Co) 

Koper (Cu) 

Kwik (Hg) 

Molybdeen (Mo) 

Nikkel( Ni) 
Lood (pb) 

Zink ( In) 
Minerale Oli e (GC) 

Polych loorbifenylen (PCB) 
PA l( so m AS300D/A POA 

PAK (VROM) 

Methode 
walO6 

WOlO4 

W0109 

WOl73 

W0423 

W0423 

WO.23 
WOA23 

WO-423 

W0423 

W0423 

W0423 

waA23 

wa202 

W027! 

W0271 

WOl71 

Techniek 
voorbehande ling 
Gf(lvimetrie 
Groyimetrie 
Sedimentatie 
ICP-MS 

I CP-MS 

ICP-MS 
ICP-M S 
ICP-MS 
ICP-MS 

ICP-MS 

ICP-MS 
ICP-MS 

GC-FIO 

GC-MS 

GC-MS 

GC-MS 

Refetentiemethode 
cf. RSJOOO 

Pogina 111 

cf. pb 301 0 -2 en Gw. HEN-ISO 11465 

cf. pb 3010-3 en cf. HEN 575. 
Cf. pb 3010-. en cf. NEN 5753 
cf. pb 3010-5 en cf. HEN-EH-I50 1729-4-2 
cf. pb 3010-5 en cf. HEN-EH-I50 1729 -4-2 
cf. pb 30 10-5 en cf. HEN-EH- ISO 1729-4-2 
cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 1729-4-2 
Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 1729-4- 2 
Cf. pb 3 0 1 0 -5 en cf. NEN-EN-ISO 1729-4-2 
cf. pb 3010-5 en cf. HEH-EH-ISO 1729 -4-2 
cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EH-ISO 1729-4-2 
cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 1729-4-2 
cf . pb 3010-7 en cf. HEN 6978 
cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980 
Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287 
cf. pb . 3010 - 6 en gw. NEN-ISO 18287 

Nade re informatie over de toegeposte o nderz oeksmethoden ol s mede een cla ssi f ica t ie von de meeto nzekerh ei d stoon 
vermeld in o ns overz icht "Spe cificaties onolysemetho de n", versie juli 2009. 

(uro l ins ~ no lyt i co e.v. 

' ''de ''''e, u·., 
377 I " B Born.uld 

3110 RI 1I" ,nu .. ld NI 

Tel. +SI (O)H 242 n 00 AlM ANAO U IS H H6 

fox +11 ( O)H H2 6l" VAT/I .... "0. 
E· .. oil lnfo· . n • • • u,ofin s .nl Nt 10. 3 .1 . ... ' . BOI 
511e -..-. • u,,, ' ln •. nl KvK No . 0 '01142' 

lu,o' lns Anol,l ico I . V. i •• thnd door het Vloo ... hwul 
(OVA M . n aep . IM I) , he t l , u ... I. e qe ...... 1 (BI N) . 
hel wool .. 'e .... e.1 (DÇIl.~ I·Owt» en door de 
ou,heden "an honk"Jk en lun_bu" (N t V). 



::~ eurofins 

Analysecertificaat 

Uw projednummer 123046 
Uw projednoom va De Tike 
Uw orde rnummer 

Datu m monstername 13-03-2012 

Monsternemer S50nnema 
MonstermotriK Waterj Water (ASlOOD) 

Analyse lE e nhei d 

Metalen 
5 Barium ( 80) IJg/ L 

5 Ca dmium (cd) IJg /L 

5 Ko balt (Co) !-I9fL 

5 Koper (Cu) IJg/l 
5 Kwik (Hg) IJg/L 

5 Molybdeen (1040) !-I9 fL 

5 Nikkel (Ni) 1oI 9fL 

5 lood (Pb) 1J9/L 

5 Zink (Zn) !Jg /l 

vluchtige Aromatische Koolwoteutoffen 
5 Benzeen loIgIl 

5 Tolueen !-19 ft 

5 Ethylbenteen !-I9 fL 

5 a-Xyleen flg /L 

5 m, p-Xyl een I-'O /L 

5 Xylenen (som) fodor 0 ,7 Ilg /l 

aTEX (som) 1l9 fl 

5 Nofto leen 1l9fl 

5 styreen 1l9 /l 

Vlucht ige orgonische chloorkoolwoterstoffen 
5 Dichloorm et hoon 

5 Trichloormet hoon 

5 Tetrochioorlllethoon 

5 Trichlooreth een 

5 Tetrochlooretheen 

5 l,l - 0Îchloorethoon 

5 l,2-Dich loorethoon 

5 1 , 1 ,1 -Tti ch loo retho 0 n 

5 l,l,2-TrÎchloorethoon 

5 cis 1 , 2-0ich lo oretheen 

5 trans 1, 2-Dich looretheen 

CKW (som) 

5 1,1-Dichloarethee n 

N •• Nanste romsch rijvi n 9 
1 Peilbuis 1 , Peilbuis 2 

~u.afi .. . Analytica I.V. 

' lId ..... g .. ~U 
Hl 1 11. Ba.neveld 

Tel. +31 (On~ 2.2 n 00 

'0' +31 (OlU U2 " " 

Ilg /l 

1l9 /l 

iJg/l 

}Jg/l 

\-Ig I l 

1J9/l 

Ilg /l 

\-I9 / l 

\-I gI l 

\-IgIl 

\-I gIl 

\-I9 / l 

\-19 / 1 

P . O. 10 •• 59 (-.a il lnfa- . n .... u.otin • . nl NI 10.3. u . on. IOI 

'I t e ww.... eu.ofl .. .. .. 1 KvK Ilo. 0901"23 

certificootnummer 
startdatum 
Aopportogedotum 
Bijlage 
Pog ino 

1 1 

<45 1 SO 

(0.8 0 (0.80 

<5.0 11 

<15 " <0.050 <0.050 

<3.6 <3.6 

<15 " <15 " 
" <60 

<0.20 <0 . 20 

<0.30 <0.30 

<0.30 <0.30 

(0 .10 <0 . 10 

<0.20 <0 . 20 

0.21 I ) 0 . 21 I ) 

<1.1 (1.1 

(0.0 50 ( 0 . 050 

(0.30 (0.30 

(0.20 <0.20 

(0.60 <0 . 60 

<0.10 <0 . 10 

(0.60 <0.60 

<0.10 <0 . 10 

(0.60 (0 . 60 

<0.60 <0 . 60 

<0.10 <0.10 

<0.10 <0. 10 

<0.1 IJ <0 . 10 

<0. 10 (0. 10 

<3.2 <3 . 2 

<0.10 <0 . 10 

Q: door hR geacc •• dit e •• de n .. ichting 
A: APO. e.kende .... lchUng 
5: A5 '000 e.kende .... I.htlng 

h.t "'aal. e , ...... t (D'~Nf-DWlll .n dao. de 
ove.h. den OOn f.onkrij k en l uu. bu.g (Mfv) . 

2012042667 
13-03-2012 

19-03-2012/13:30 

A,a,C,D 

1/2 

Anolytico-nr. 
6732586 
6732587 

TESTEN 
RvA L010 



::~ eurofins 

Bijlage (A) met d e elmonsterinformatie behorende bij analysece rtificaat 2012042667 

Anolyt ;co-n 800rn. 

6732586 

omschrijving 

6732586 

6732587 

6732 587 

'lId .... g U-~6 

3111 ~ B Bo.nu.ld 
P .O. 80' n, 
3170 Rl lo. neuld lil 

h l. Hl (O)H U, 'l 00 ABII ANRO 54 .. H 456 
fa. + 31 (O)H 242 n" VAT/BTW No . 
I_.oillnlo_e .... . u.olin • . nl Hl 1043 U. ll l . UI 
Slu _ ..... ofin •. nl K~K Ilo. O'OIU23 

Pogi n a 1/1 

VO" Tot Barcode 

0691229100 
0 700425 17 8 

Honstero mschrijving 

Pei lbui s 1 

0691116782 

0700425145 

Pei lbui s 2. 

luroll ... Anolytko • . •. I, .rk."d doo, h.t vlGo." , .. " .. t 
(OVAIoI en Dep. l il!) , het ' , u .. el •• C ... , .. t (BIN) , 
het w .... I .. ,."' ••• (I"AII[_OWO) en door d. 
ou.hede .. "on fronk.IJk on Lur •• burg ,,"Uv). 



:::: eurofins 

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2012042667 

Opmerking t) 
De toetswaard e van de so m is gelijk aan de sommatie von 0 , 7*R G 

Gitd.we g H -U 
3771 H8 80''' . ... d 
P . D. 100 ~S, 

1770 RI , .. ,,, ... Id HL 

l . I.." (O)H 242 n 00 AB" RMRO u IS H.U 
fa. +31 (O) H 2U" 99 VAT/BTWH .. . 

f· ... lllnfo-.n .... u . .. fin •. nl Hl 104'.14."'. '01 

sll. www .• u<I.fin •. nl hK Ne>. on, .. " 

lu.of'n. Anolytlc" I .V. I, e.k."d doo, "et vI .. o .... ''' .. ut 
(OVAM en Del>. INf), het Bru ...... Hw .. , (1114) , 
het "' .... h. , ...... t (D'RMI."W") en door d. 
oyemeden YOn honk.ijk en tuu ..... " (Mlv). 

Pa g ina I / I 



::~ eurofins 

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificoat 10120,&2"7 

Pogina 111 

Analyse Methode Techniek Referentiemethode 
Iep-trots cadmium W0421 ICP-JrotS cf. pb 3110-3 en cf . HEN-EN-ISO 17294-2 

ICP-MS Kobolt (Co) W0421 ICP-MS cf. pb 3110-3 en cf . NEN-EN-ISO 17294-2 

ICP-MS Koper WOA2t ICP-MS Cf. pb 3110 - 3 en ct. HEN-EN - ISO 17294-2 

ICP-MS Kwik W0421 Iep-MS cf. pb 3110-3 en cf . HEN-EN-ISO 17294-2 

JCP-MS Molybdeen (1040) W0421 Iep-MS cf. pb 3110-3 en cf . HEN-EN -ISO 17294-2 

I e p-MS Nikkel W0421 Iep-MS Cf. pb 3110-3 en cf. HEN-EH-ISO 17294-2 

lCP-M5 Lood W0421 Iep-MS cf. pb 3UO-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 

ICP-MS link W0421 lep-MS Cf. pb 3110-3 en cf. HEN-EN-ISO 17294-2 

Xylenen som ASlaOO WOlS4 HS-GC-MS cf. pb 3130-1 
Aromoten (BTEXN) W0254 HS-GC-MS Cf . pb 3130-1 
Styreen W0254 HS-GC -MS cf. pb 3130-1 
VOCl (11) W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1 
CKW : 1, 1-0ichlooretheen H W0254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1 
OiCletheen som AS3000 W02S4 HS-GC-MS cf. pb 3130-1 

CKW: vinylchloride W02S4 HS-GC-MS Cf. pb 3130 - 1 

1,I-d ich loorpropoon W0254 H5-GC-M5 cf . pb 3130-1 
1,2 -0ichloorpropoon W02S4 HS-GC-M5 cf. pb 3130-1 

ICP-M5 Borium W0421 ICP-MS cf . pb 3110 - 3 en cf . NEN-EN-ISO 17294-2 

1, 3-dichloorpropoon W0254 HS-G C- M5 cf . pb 3130-1 
DiChlprop . som A5300 W02S4 HS-GC-M5 cf. pb 3130 - 2 en gw. HEN EH ISO 15680 

tribroommethoon W02S4 H5-GC-M5 cf. pb 3130-1 

l<4inerole Olie (GC) W0215 lVI-GC-fIO Cf. pb 3110 -5 

Nodere informoti e oyer de toegeposte onderzoeksmethoden ol smede een clossif icotie yon de meetonzekerheid stoon 
v.,rm., ld in Im$ ov",nic;ht RS pec;ific;oties ong lysemethoden", vers ie Juli 2009 . 

Eu'ofin. Anal, t lco 8 .Y. 

'adc .... g u· .. 
311II1B 8a,n. y.lcj 

3770 Rl I .. ,ne •• ld lil 

h l . • '1 (O)H H2 ~l 00 A811 AMR O S. 15 H <l U Eu,,,fln . Rnal,llco B. Y. I •• ,k.nd d"", h.t VI"" ... ' ...... 1 
'01 .,1 (O) H H2 U " YAT/8TW No . (OYAN.n a.p . LIlI) , h.1 8.u ... h. , ...... t (11 101) , 

E·1I011 Info·cn ••• u.ofln •. nl lil 10<11 . 14.1".10 1 hct Wool .. h' .... t (OUII! · OWO) cn doof dc 
slt. __ .• u."finl. nl hK "". 0'011623 " ... h.d.n ""n ',onk.IJk.n lU ••• bu., (lolly). 



::~ eurofins 

Bij l ag e CD) opm erk ingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2012042667 

pogina 111 

Er lijn verschillen met de richt lijnen geconstatee rd die de betrouwbaarheid van de re sultaten van onderstaande 
monsters of ana lyses mogelij k hebben beïnvloed . 

s ij ingangscontro le is geble ke n dot de pH woo rd e niet vo ldoet aan de 
hiervoor geste lde eis . 
An a lyse Analyt: ica -nr . 

6732587 Vluchtige KWS ( HS) (voorbehande l ing) 

f .... fln . lln .. lydco I . V. 

Gild.wo, H-.' 
'771 NI la,n ... ld 
P. O. I.o . .. 
'"0 ~l larn ... ld NI 

hl. +11 (")H 242 n 00 ~BN AN~O 5. U H ou 
fG' +31 (0)' . 2U"" VIlT/BTW N<>. 
f-.allinfa'.n • • • u,ofin • • nl lil ' •• '.u .• n .IGt 
Sit .. www . .... of lnl . nl hK Na. OfOIUn 

1I ... fl, .. flnal,t;e .. I.V. i •• rkend door hot Vlo ..... hwe.t 
(OV~N en O.p. UlO, h~t a,,, ... I .. Gewe.t ('''d , 
het w .... Is. h ..... t (OU NI_OWO) en door d. 
oy •• heden yon ',onhljk en ~".e.b ... g (MI '"). 



::~ eurofins 

Analysecertificaat 

Uw projectnumme r 123046 
Uw projectnoom '10 De Tike 
Uw ordernummer 
Datum monstername 21-03-2012 

Honsternemer J. l . Kooistro 
Monstermat ri x Water; Water (AS3000) 

Analyse Eenheid 

Metolen 
S Koper (C u) 119/ t 

Nr. Monsterom schrijving 
1 Peilbuis :2 

( .... fln . Rnal'fti ........ 

~ .... '"~ .. ,.6 

{~~È 
~_~ 4' 
""b~ht.t.' 

Gild ..... g H_H 

1711 111 lornn.ld 

P . O. 10"" 

Tel. +31 (Ol U U2 n 00 

fa .... " (O)H U2., " 

Aelt AMRQ 5' IS H 414 
nT/laTWllo. 

3770 A ~ lo ... n eld Nt site _ ..... ofl .. t . 1\1 KvK No. 09011623 

• 
98 

certific(lotnumm er 
stortdotum 
Ra pportogedatulII 
Bijlag e 
Pagina 

Q' door RvA g . o<cr~dit .... rd .. 'e .. i~Ming 

.: APO_ .rkende uttkht lng 
$ : AS 1000 .rhnd . nrricht ing 

11.1 w ....... ,.,.. •• 1 (O'RN[ - OWO).n dDD' d. 

.. u.lI.d.n ... n ' ... nk,ijk .n ~ ..... b",'1 (lUV). 

2012048451 
21-03-20 12 

:2 2 - 0 3-20 1 '2107 : 30 

A,e, D 
11. 

Analytico-nr. 
6152373 

Akkoord 
Pr.c:oörd. 

'1/-" 

TESTEN 
R~A lOlO 



::~ eurofins 
- an..a.ly"tico* 

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij ana lysecertificaat 2012048451 

AnQlytico-n Boornr omschrijving 

6752373 pb2 

E .. , ofiM Analy t ; ca B,V. 

Gild eweg H-H 
3]7, NB lIa,nueld 

1'.0.11"> 459 
3770 Al IIg.nueld"1 

Tel. +3\ {O)l. 242 &3 00 

Fox +31 (O)H 2.2 ~3 99 
A!~ RNAO 5. a 5 H .5& 
VAT/8TWNo. 

!-.. .. illnfo-en.@e u ' afin •. nl MI 80. 3.1 • . I83.BOI 
Site """"",, eu,afin' . nl 

Pogina 111 

Van rat Barcode 

0700566468 

Monsteromschrijving 

Peilbuis ::2 

lu,ofln . Analytica B, ., I. erkend door het ~Ioa ... e Gewe.t 
(OYAM en Dep. t~f) . het Bru .. else Gewest (81101), 
het ""oalu 'cwe.t (DGAM!_O"'O) en do", de 
a • • ,h.den .an frankrijk en I" .... burg (t.uy) , 



:::: eurofins 

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2012048 ,(51 

Analyse 
ICp·MS Koper 

Methode 
W0421 

Tec.hniek 
ICP-MS 

Pagina 1/1 

Refe,entie methode 
cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EH-ISO 172940 - 2 

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethode n al sme de een classificatie va n de meeton zekerhe id stoan 
ve rm eld in ons overzicht "Speci f ica tie s analyselllethoden" . versie ju li 2009. 

!utofln. An"lytl<o !I.V. 

;lIde •• , H-U 
H71 " 11 latn ... ld 
P . O. II .. I .Sf 

1770 ~L ... 'n .... rd liL 

Tel. +]1 (O)H 2U n 00 

fox .31 (O)H 2U"" 

site www •• u.oflnt . nl 

Uil AIIRO U'5 H 451 

VIIT/IITWllo. 

KvK Ko. 0'011123 

I .. ,ofln. ~ nolrt i<D !I.V. " .rkond door h.t Vla ..... , ....... t 
(OV~I4.n lI. p . UlO . h.t I r ..... I .. "wut (1 1104 ). 

h.t Waal .. "w .. t (D;RNf - OWO) en door d. 
..... rh.d.n .on f rankrijk ~n t ..... burg (11' '1) . 



::~ eurofins 

Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monste.name en conserveringstermijn 2012048451 

Pag ina 1/ 1 

Er lijn ve rsch ill e n me t de richt lijnen gecon stat eerd die de betrouwbaarheid 'Io n de re sultaten van onde rstaande 
mon sters of onalysl!!s mogelijk he bb en beinvloed . 

Analytica-nr. 

Betreft metalen : mon s ter olsnog in het labora t o rium gefi lt re erd. Monster wos a l oo ng ezuurd . 
6752373 

lu •• fin s Analytica '. '1 . 

;;1.10"'00 44-4 ' 
H71 Mt 8 • • " ... 1<1 

'.0 .•• x "Sf 
1770 AL 80, n ... l eI li L 

hl. +11 (0)14 2U n 00 

fa. +11 (0)1 4 U, n" 

Sih www.ou rofln • . nl 

U il RIIRO 54 .. 74"U 
'IRT/BTW No. 

hlC Ilo . 0'01 1423 

lUI.lin. Rnol,t;e. ' .'1. i •• rkond dao. ho' VlG •• " Gewes' 
(OVAM on Pop . L~ U. ".t 8r ..... I .. Go"'e.t (I. M), 
h.1 Waal .. ,ow •• t (OU~f-OWO) on door do 
... ,hodo" .on f.ankrljk on Lu ... b"'D (IUV) . 



::~ eurofins 

Analysecertificaat 

Uw projectnummer 123046 

Uw projectnaam va De Tike 
Uw ordernummer 
Datum monstername 13-03-2012 

Mon sternem er S Sonnema 
Monstermatrix Water; Water (ASlOOD) 

Analyse Eenheid 

S t, 2- 0ichloorethenen (Som) factor 0,7 ~9/L 

S Vinylchloride 

S 1 , l - Dichloorp ropaon 

S 1,2-Dichloorpropoon 

S 1,3-oichloorpropoon 

S Oichl oorpropanen 50111 fa ctor 0. 7 

S Tribroomm ethaan 

Minerale olie 
Minerale olie ( CI 0 - C12) 

Min e ro le ol ie (CI2 - C16) 

Minerole ol ie (C16-C21) 

Minera le olie (C21-ClO) 

Minera le olie (C30-Cl5) 

Minerale ol ie (C35 - CAO) 

S Minerale olie totoal (Cl0- C40) 

Hr, Monsteromschrijving 
1 Pe ilbui s t 

2 Pe ilbui s 2 

(".ofin. ~nelytlco • . v. 

h l. +3 1 (O)H 2(2 n 00 

fo o +Jt (0)" ,<2 n ft 

!-I9 fl 

!-I9fL 

!-I9fl 

!-I9f l 

!-I9 f L 

1oI9/ L 

1l9 / L 

1l9 / l 

"'9 / 1 

"'9/1 

"'9 / 1 

"'9 / l 

"'9 / 1 

VIIT/'TW No. 
'ildeweg " -H 
'11 1 Ma Bo. neuld 
p.a. a,,,.Sf 
'110 lil Iorn •• eld lOl 

I-.ail info •• " •• eurD ' in •. "1 1I110.'.U. IU.BOI 

si t e www.eu.o'ln • . nl kY. Ilo . o,alun 

Certificaatnumm e r 
startda t um 

Ropportog edatum 
Bijlage 
Pagina 

1 , 
0.14 I ) 0.14 ., 

<0 . 10 (0.10 

(0.25 <0.25 

<0 . 25 <0.25 

<0 . 25 (0 . 25 

O. S2 0 . 52 

( 2.0 ( 2 . 0 

<8 . 0 <8 . 0 

(1S (1' 

(16 (16 

Ol (31 

( 15 (15 

(15 <1, 
( 100 ( 100 

Q: door RvA geacc.edit ee rde .. ttichllng 
A: APO ' e rk.nde Ye ttkht ing 
S: AS 3000 .rkend e ve rr ichting 

2012042667 
13-03- 20 12 

19-03-201U13 :30 

R,B , C, a 
212 

Anolytico-nr, 
6732586 

6732587 

Akkoord 
Pr,coö,d, 

'jiJ'! 
1111 certi f icaa t .. a g uitduit end In .Ijn ,.hul word en gerep ,oduc •• ' d~ 

lu.oflM Anolyt lco B.V. i. e,ke nd door " et Vloo •• e hweu ~~ 
(OVAIO en oep. tHO. he t "u.ulu h ...... ('1101), 
he t Waal •• 'ewnt (O'R Mf- OWD) en daar de 
o ••• hede" ' Oft f . o"krijk en 1u ... I>"" (lOf'l) . 

TESTEN 
Rl/A lOIO 


