
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opdrac
 
 
Contact
 
Datum 
Datum 
 
 

Pr

ing. M

htgever: 

tpersoon: 

onderzoek
rapport: 

rojectleider 

. van den Br

  
 

Dom
Postb
7801
dhr. 
 

: 22 ja
14 fe

Pa

roek 

Verke
ter pl
 
Buize
te Ho
 
Proje

esta 
bus 1120 
1 BC  EMM
G. Ellen 

anuari 2014
ebruari 201

araaf 
G

R

ennend w
laatse va

erdlaan 
oogeveen

ctnumme

MEN 

4 
14 

Gecontroleer
door 

R.J.J. Jonke

waterbod
an: 

n 

er: 1400

rd 
Par

er 

demonde

063/WB

aaf 

14

erzoek

Datum 

4-2-2014 D

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Status 

Definitief



 
 

2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eco Ree
Industriew
7921 JP 
Tel.: 052
Fax.: 052
 
KANTOO
Opwierde
Postadres
9930 AC
Tel.: 059
Fax.: 059
 
info@eco
www.eco
 
Eco Rees
in relatie 
uitvoering
Bodembe
borging v
 
 
 
DISCLAIM
Dit rappor
Buizerdlaa
 
Ten behoe
inclusief b
 
Het rappo

-
-
-

 
We stellen

 

est BV 
weg 20 
 Zuidwolde 
28-373982 
28-373907 

OR APPINGED
erweg 160, A
s: Postbus 14

C Delfzijl  
96 633355 
96-572266 

oreest.nl 
oreest.nl 

st BV is gecer
 tot ruimtelijk
g van gerelat
eheer (VKB). A
van kwaliteit 

MER 
t is het resulta

an te Hoogevee

eve van de juist
bijlagen. 

rt is ongeschik
-   de paginanu
-   de bijlagen g
-   het projectn

n dit rapport all

DAM 
Appingedam 
41 

rtificeerd volg
ke ontwikkelin
eerde onderz
Als aangeslot
in de uitvoeri

at van een verk
en, in opdracht 

te interpretatie

t voor toepass
mmering van h

genoemd in de 
ummer in het r

een ter beschik

Pagi

Verken

gens “NEN-EN
ngen, gebouw
oeksactiviteit
ten adviesbur
ng van (wate

kennend water
 van Domesta. 

 van dit rappor

ing in een jurid
het rapport onju
 inhoudsopgave
rapport en op d

kking aan derde

ina 2 van 15

nnend water

N-ISO 9001:2
wen en manag
ten en is lid v
reau zorgen w
er)bodemonde

rbodemonderzo
 

rt is het noodza

ische context i
uist of onvolled
e (deels) ontbre
de bijlage niet o

en in geval van

rbodemonde

2008”, voor h
gementonders
van de Verenig
we samen met
erzoek en -san

oek, verricht ter

akelijk te besch

indien: 
dig is 
eken 
overeenkomt 

n schriftelijke to

 

erzoek Buize
(pr

het geven van
steuning, met
ging Kwaliteit
t de andere le
neringen. 

r plaatse van ee

hikken over de g

oestemming va

erdlaan te Ho
rojectnummer

n milieukundig
t inbegrip van
tsborging 
eden voor een

en watergang 

gehele rapporta

an de opdrachtg

oogeveen  
r: 140063) 

g advies 
n 

n betere 

aan de 

age, 

gever. 

 



 
 

2003 

INHOU
 

1  INL

1.1 
1.2 
1.3 

1.3
1.3
1.3
1.3

1.4 

2  VO

2.1 
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1

2.2 
2.3 

3  VE

3.1 
3.1
3.1
3.1

3.2 

4  AN

4.1 
4.1

4.2 
4.3 

5  SA

5.1 
5.2 
5.3 
 

 

 

UDSOPGAV

LEIDING 

Algemee
Aanleidin
Kwaliteit

3.1  Onder
3.2  Veldw
3.3  Labor
3.4  Discla

Opbouw 

OORONDER

Basisinfo
1.1  Afbak
1.2  Basisi
1.3  Histor
1.4  (Wate
1.5  (Finan
1.6  Betrou
1.7  Afwij

Type wa
Onderzoe

ELDWERKZA

Werkzaa
1.1  Uitvoe
1.2  Afwij
1.3  Afwij

Zintuiglijk

NALYSERES

Analysem
1.1  Afwij

Toetsing 
Milieuhyg

AMENVATT

Samenva
Resultate
aanbevel

VE 

n .............
ng en doelst
sborging ...
rzoeksstrate

werkzaamhe
ratorium we
aimer ........
 rapport .....

ZOEK (NEN

ormatie ......
kening onde
informatie ..
risch gebrui
er)bodemon
ncieel-) jurid
uwbaarheid
kingen voor
tergang en 
ekshypothe

AAMHEDEN

mheden ....
ering werkz
kingen wer
kingen strat
ke waarnem

SULTATEN 

monsters ...
kingen anal
 analyseres
giënische kw

ING EN CO

atting ........
en en Concl
ingen ........

 

Pagi

Verken

...............
telling .......
...............
egie .........
eden .........
erkzaamhed
...............
...............

N 5717:200

...............
erzoeksterre
...............
ik .............
derzoek ....

disch .........
d en volledig
ronderzoek 
 onderzoeks
se ............

N 

...............
zaamheden 
kzaamhede
tegie(ën) ...

mingen ......

EN BESPRE

...............
ysemonster
ultaten .....
waliteit slib

NCLUSIES

...............
lusies .......
...............

ina 3 van 15

nnend water

................

................

................

................

................
en ............
................
................

09)

................
ein ............
................
................
................
................
gheid vooro
................
sinspanning
................

................

................
n ..............
................
................

EKING

................
rs .............
................
 en waterbo

................

................

................

rbodemonde

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................
onderzoek ..
................
 ...............
................

................

................

................

................

................

................

................

................
odem .......

................

................

................

 

erzoek Buize
(pr

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

erdlaan te Ho
rojectnummer

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

oogeveen  
r: 140063) 

5 

......... 5 

......... 5 

......... 5 

......... 5 

......... 5 

......... 6 

......... 6 

......... 6 

7 

......... 7 

......... 7 

......... 7 

......... 7 

......... 8 

......... 8 

......... 8 

......... 8 

......... 9 

......... 9 

10 

....... 10 

....... 10 

....... 10 

....... 10 

....... 10 

11 

....... 11 

....... 11 

....... 11 

....... 12 

13 

....... 13 

....... 14 

....... 14 

 



 
 

2003 

BIJLAG
 

Bijlage 1

Bijlage 1

Bijlage 1

 

Bijlage 2

 

Bijlage 3

 

Bijlage 4

 

Bijlage 5

 

Bijlage 6

 

 

GEN 

1.1 Reg

1.2.1  Situ

1.3 Foto

2 Resu

3 Boo

4 Ana

5 Toe

6 Ana

ionale liggin

uatieschets 

o’s onderzo

ultaten voo

rprofielen 

alysecertific

tsingstabell

alysemethod

Pagi

Verken

ng onderzoe

onderzoeks

ekslocatie [

ronderzoek 

aten 

len 

den 

ina 4 van 15

nnend water

ekslocatie 

slocatie met

[+ foto Goo

 

rbodemonde

t slibsteken 

ogle Maps] 

 

erzoek Buize
(pr

 

 

erdlaan te Ho
rojectnummer

oogeveen  
r: 140063) 

 



 
 

2003 

1 INL

1.1 A

In opdra
uitgevoe
 
Er besta
 
1.2 A

Aanleid
 
Doel va
van de t
gemaak
 
1.3 KW

Het verk
het besl
 
Dit bete
actuele 
opgeste
 
1.3.1 O

In onde
 
Tabel 1.1
Aspect o
Strategie
Strategie

 
Eventue
weergeg
 
1.3.2 V

Het ond
2000 “V
is gecer
 
Het veld
milieuhy
gecertif
 
Het cert
In onde
veldwer
 

 

LEIDING 

LGEMEEN 

acht van Do
erd ter plaa

aat geen fun

ANLEIDING

ing tot het 

n het onder
te dempen 

kt. 

WALITEITS

kennend wa
luit uitvoeri

ekent dat de
 beoordeling
eld conform

Onderzoeks

rstaande ta

1 Toegepaste
onderzoek 
e vooronderzo
e verkennend 

ele afwijking
geven in res

Veldwerkza

derzoek hee
Veldwerk b
rtificeerd en

dwerk heeft
ygiënisch w
iceerde en 

tificaatnum
rstaande ta
rk. 

omesta is do
atse van de 

nctionele re

G EN DOELS

waterbodem

rzoek is het
watergang,

SBORGING 

aterbodemo
ngsKWALIt

e veldwerkz
gsrichtlijn e
 de geldend

sstrategie 

bel zijn de k

e normen 

oek 
waterbodemo

gen op de n
spectievelijk

aamheden 

ft plaatsgev
ij milieuhyg

n erkend do

t plaats gev
waterbodem
erkende vel

mer is 6592
bel zijn de k

Pagi

Verken

oor Eco Ree
Buizerdlaan

elatie tussen

STELLING 

monderzoek

t bepalen va
, waarbij tev

onderzoek is
teit Bodemb

zaamheden 
n accreditat
de NEN norm

kwaliteitsno

onderzoek 

normen, die 
k § 2.2.3 e

vonden ond
iënisch bod
or het minis

vonden conf
onderzoek”
ldmedewerk

231, en de 
kwaliteitsas

ina 5 van 15

nnend water

est BV een 
n te Hoogev

n opdrachtg

k is het voo

an de kwalit
vens een in

s uitgevoerd
beheer (KWA

 en het labo
tieschema, 
men, zoals 

ormen opge

 tijdens de 
n § 3.1.3. 

der procesce
demonderzo
sterie van V

form SIKB p
”, waarbij de
kers. 

 certificeren
specten opg

rbodemonde

verkennend
veen. 

gever en Eco

rnemen de 

teit van de 
nschatting v

d, conform 
ALIBO). 

oratorium zij
 terwijl de o
hierna besc

enomen voo

uitvoering n

ertificaat op
oek”, waarv
VROM. 

protocol 20
e werkzaam

nde instellin
genomen vo

 

erzoek Buize
(pr

d waterbode

o Reest BV

watergang 

waterbodem
van de slibd

de richtlijne

jn uitgevoer
onderzoekss
chreven. 

or de onderz

Toegepa
NEN 571
NEN 572

naar voren z

p grond van
voor Eco Ree

03 “Veldwe
mheden zijn 

g is LRQA t
oor de uitvo

erdlaan te Ho
rojectnummer

emonderzoe

. 

 te dempen

m (slib) ter 
ikten wordt

en vastgest

rd volgens 
strategie is 

zoeksstrateg

aste norm 
17:2009 
20:2009 

zijn gekome

n de BRL SIK
est BV Zuid

erk bij 
 uitgevoerd 

te Rotterda
oering van h

oogeveen  
r: 140063) 

ek 

.   

plaatse 
t 

teld in 

de 

gieën. 

en, zijn 

KB 
dwolde 

 door 

m.  
het 

 



 
 

2003 

Tabel 1.2
Aspect o
Uitvoerin

 
Eventue
zijn wee
 
De bedr
volgend
http://w
 
1.3.3 

De anal
milieuhy
erkend d
 
De mon
en cons
 
Eurofins
certifica
 
Eventue
weergeg
 
1.3.4 

Het wat
van afw
worden 
uitgevoe
betreffe
worden 
 
1.4 O

In hoofd
bevindin
en waar
analyse
In hoofd
aanbeve

 

2 Erkende vel
onderzoek 
ng monsternem

ele afwijking
ergegeven i

rijf- en perso
de website: 
www.rwslee

Laboratoriu

yses zijn uit
ygiënisch bo
door het mi

nsterconserv
serveringste

s Analytico 
aatnummer 

ele afwijking
geven in § 

Disclaimer 

terbodemon
wijkingen ten
 uitgesloten
erde meting
ende deel va
 uitgesloten

PBOUW RA

dstuk 2 is d
ngen uit het
rnemingen t
resultaten i
dstuk 6 ten
elingen wee

ldwerkers 

ming grond 

gen op de p
n § 3.1.2. 

oonserkenn
  
efomgeving

m werkzaa

tgevoerd co
odemonderz
inisterie van

vering is uit
ermijnen voo

 B.V. is een
L010. Het 

gen op de n
4.1.1. 

nderzoek is 
n opzichte v
n. Elk bij (w
g betreft ee
an het onde
n. 

APPORT 

de basisinfo
t vooronder
tijdens het 
n hoofdstuk
slotte is een
ergegeven. 

Pagi

Verken

Toeg
SIKB

protocollen, 

ningen en he

.nl/onderwe

mheden 

onform de A
zoek”, waa
n VROM. 

tgevoerd co
or milieumo

 NEN-EN-IS
certificaat i

normen, die 

op zorgvuld
van de in di
ater)bodem
n steekproe

erzochte geb

rmatie wee
rzoek besch
onderzoek b
k 4 en de m
n samenvat

ina 6 van 15

nnend water

gepaste proto
B protocol 200

 die tijdens 

et certificaa

erpen/bodem

AS 3000 “L
rvoor Eurof

onform SIKB
onsters”. 

SO/IEC 170
is bijgevoeg

 tijdens de 

dige wijze v
it rapport g

monderzoek 
ef, welke re
bied, waarb

rgegeven v
hreven. In h
beschreven

meetresultat
tting opgen

rbodemonde

ocol Erkend
03 Dhr. M

 de uitvoeri

atnummer z

m-ondergro

Laboratorium
fins Analytic

B protocol 3

25 geaccre
gd in bijlage

uitvoering n

voorbereid e
epresenteer
 genomen m
epresentatie
bij echter (lo

an het onde
oofdstuk 3 
. Gevolgd d
ten in hoofd
omen en zij

 

erzoek Buize
(pr

d veldmedew
M. Polling 

ng naar vor

ijn te verifië

nd/erkennin

manalyses v
co B.V. is g

3001 “Cons

diteerd labo
 6. 

naar voren z

en uitgevoer
rde gegeven
monster, alm
ef wordt gea
okale) afwijk

erzoeksgebi
 zijn de veld
door de ana
dstuk 5. 
n de conclu

erdlaan te Ho
rojectnummer

erker 

ren zijn geko

ëren op de 

ngen/zoekm

voor 
geaccreditee

serveringsm

oratorium, m

zijn gekome

rd. Het optr
ns kan echt
mede elke 
acht voor h
kingen niet 

ied en word
dwerkzaamh
alyses en 

usies en 

oogeveen  
r: 140063) 

omen 

menu/ 

erd en 

methoden 

met 

en, zijn 

reden 
ter niet 

et 
 kunnen 

den de 
heden 

 



 
 

2003 

2 VO

2.1 BA

Voorafg
NEN 57
 
Voorafg
Hoogev
 
2.1.1 A

Het ond
de Groe
 
De regio
De onde
weergeg
 
Teneind
onderzo
gedefini
mate va
 
2.1.2 
Tabel 2.1

Naam w
Plaats 
Lengte e
Type wa
Bestemm
Ontstaa
Voorma
functie  
Huidige 
Toekom
Stroming
oppervla
Dikte sli
Te bagg
Puntbron
Diffuse 
Kwalitei
Sedimen
Relevant
waterbo

 
2.1.3 

De locat
waterga
ongevee
 

 

OORONDE

ASISINFOR

gaand aan h
717 verricht

gaand aan u
veen en de p

Afbakening

derhavige w
enling te Ho

onale ligging
erzochte wa
geven in bij

de te bepale
oeken water
ieerd. Daarn
an verdacht

Basisinform
1 Basisinform

watergang/na

en (bodem)b
atergang(en)
ming omgev
n watergang
lige waterhu
 
 functie  
stige functie
gsrichting 
aktewater 
blaag 

geren profiel 
nnen 
bronnen 
t aangevoer
ntatie en ero
te Bodem- e

odemonderzo

Historisch g

tie bevindt 
ang bevindt
er zeven jaa

RZOEK (N

RMATIE 

het feitelijk w
t. De resulta

uitvoering va
provincie Dr

g onderzoek

waterbodemo
oogeveen. 

g van de on
atergang en
jlage 1.2. F

en welk type
rgang, word
naast dient 
theid te wor

matie 
matie 

abijgelegen a

breedte  
) 

ving 
g 
uishoudkund

e 

 

rd water  
osie 
en 
oeken 

gebruik 

zich in een 
t, hebben in
ar geleden g

Pagi

Verken

NEN 5717:

waterbodem
aten van he

an het onde
renthe (web

sterrein 

onderzoek r

nderzochte 
n de direct h
oto’s zijn o

e waterbod
dt eerst de 
 de aanleidin
rden geverif

adres Buize
Hoog
Circa
Overi
Wone
Gegra

dige Wate

Wate
Wate
Niet o

Niet o
Niet o
Voor 
Niet 
Toest
n.v.t
Verke
kenm
geha
bove
meta

 woonomge
 het verlede

gesloopt. M

ina 7 van 15

nnend water

:2009) 

monderzoek
et vooronde

erzoek zijn d
bsite bodem

richt zich op

watergang 
hier aangren
pgenomen 

emonderzo
onderzoeks
ng en het d
fieerd, aan 

erdlaan/Groe
geveen 
a 110 x 3 m
ig water, lin
en 
aven  
erafvoer 

erafvoer 
erafvoer 
op voorhand

op voorhand
op voorhand
 zover beke
bekend 
tromend op
. 
ennend bode

merk 10289-
lten aan PA
ngrond, lich

alen in het gr

eving. Op h
en flats en 

Momenteel is

rbodemonde

k is er een v
rzoek zijn v

de opdracht
minformatie)

p de waterg

is weergeg
nzende en o
in bijlage 1

ek van toep
slocatie en h
doel van het
de hand va

enling 

eter  
ntvorming  

d bekend 

d bekend 
d bekend 
nd geen  

pervlaktewa

emonderzoe
-62774, 2 a
K, minerale 

ht tot sterk v
rondwater. 

et terrein w
woningen g
s het terrein

 

erzoek Buize
(pr

vooronderzo
erwerkt in d

tgever, de g
) geraadplee

gang tussen

even in bijla
omliggende 
.3. 

passing is v
het type wa
t onderzoek
n de basisin

ater, regenw

ek De Nachte
pril 1996; li
olie, lood en

verhoogde g

waar zich de
gestaan. De
n braakligge

erdlaan te Ho
rojectnummer

oek op basis
dit hoofdstu

gemeente 
egd. 

n de Buizerd

age 1.1. 
 percelen zi

voor de te 
atergang 
k (zie § 1.2)
nformatie. 

water,  

egaal, Oranj
cht verhoog
n kwik in de
ehalten aan 

e onderzoch
e bebouwing
end.  

oogeveen  
r: 140063) 

s van de  
uk. 

dlaan en 

jn 

 en de 

jewoud, 
gde 
e 
 zware 

hte 
g is 

 



 
 

2003 

De opdr
 
Voor zo
heeft te
 
De strom
bekend.
plaatsge
 
Voor zo
verbran
nabijhei
 
Aangaa
betreffe
 
2.1.4 

Uit infor
onderzo
de volge
 

-

 
Uit deze
kwik lic
stoffen 
metalen
 
2.1.5 

Tabel 2.
Opdrach
Belangh
 
2.1.6 

Daar all
met de 
betrouw
voren v
 
2.1.7 A

Er zijn b
5717:2
 
 
 
 

 

rachtgever 

over bekend
er plaatse to

mingsrichtin
. Voor zove
evonden. 

over bekend
ding van af
d van de w

nde asbest 
ende de aan

(Water)bod

rmatie van 
oekslocatie 
ende rappor

- Verk
2 ap

e rapportage
ht verhoogd
 geen verho
n licht tot st

(Financieel-
.2 Financiee
htgever(s) 
ebbende rec

Betrouwbaa

e gegevens
aangetroffe

wbaar. Daar
erwachte g

Afwijkingen

bij de uitvoe
009 naar v

is voorneme

d is ter plaat
ot dusver ge

ng van het 
er bekend he

d hebben er 
fval, of geva

watergang. 

 zijn geen a
nwezigheid 

emonderzo

de gemeent
een bodemo
rtage;  

kennend bo
pril 1996. 

e blijkt dat 
d zijn aange

oogde gehal
terk verhoo

-) juridisch 
el juridische 

chtspersone

arheid en vo

s, verstrekt 
en situatie t
naast word
egevens aa

n vooronder

ering van he
oren gekom

 

Pagi

Verken

ens de onde

tse geen sp
een waterbo

water in de
ebben ter p

 geen bodem
aarlijke (afv

anwijzingen
hiervan in o

ek 

te Hoogeve
onderzoek h

odemonderz

in de boven
etoond. In d
ten vastges
gd aangeto

aspecten 
Domest

n Geen 

olledigheid v

door de ver
ten tijde van
t het vooro

anwezig zijn

rzoek 

et vooronde
men.  

ina 8 van 15

nnend water

erzochte wa

prake van lo
odemonderz

e onderzoch
laatse tot d

mbedreigen
val)stoffen p

n gevonden
of nabij de o

een blijkt, da
heeft plaats

zoek De Nac

ngrond de g
de ondergro
steld. In het
ond.  

ta 

vooronderz

rscheidene 
n de terrein
onderzoek a
n. 

erzoek geen

rbodemonde

atergang te

zing(en) va
zoek plaats

te waterga
dusver geen

nde activitei
plaatsgevon

 in het gem
onderzochte

at ter plaats
sgevonden, 

chtegaal, Or

gehalten aan
ond zijn dest
t grondwate

oek 

bronnen ov
inspectie, a
ls volledig b

 afwijkingen

 

erzoek Buize
(pr

 dempen. 

nuit rioolov
gevonden. 

ng aan de B
 baggerwer

ten in de zi
den op of in

meentelijk (b
e watergang

se van en n
 waarvan ve

ranjewoud, 

n PAK, mine
tijds van de
er zijn de ge

vereenkome
achten wij h
beschouwd 

n ten opzich

erdlaan te Ho
rojectnummer

verstort(en),

Buizerdlaan 
rkzaamhede

n van opho
n de directe

bouw)archie
gen. 

nabij de 
erslag is ge

 10289-627

erale olie, lo
e geanalyse
ehalten aan

en met elkaa
het voorond
 daar alle v

hte van de 

oogeveen  
r: 140063) 

 en 

 is niet 
en 

ogingen, 
e 

ef 

elegd in 

774;  

ood en 
erde 
 zware 

ar en 
erzoek 
an te 

NEN 

 



 
 

2003 

2.2 TY

Op basi
het type
verleden
waterbo
gebied b
 

2.3 O

Uit het 
 
Op basi
te merk
onderzo
 
Hierbij w
 
Op basi
 
Tabel 2.

Trajec

Buizerdla

 
Er heeft
plaats g
 
Bij de lo
overige 
onderzo
aanleidi
NEN570
140063
Wel is e
op het v
 
 

 

YPE WATER

s van het s
e overig wa
n en/of hed
odemveront
bevindt (lok

NDERZOEK

vooronderz

s van de be
ken als onve
oeksinspann

wordt verw

s van het v

.3 deeltrajec
ct Lengte

(m) 

aan 110 

t geen onde
gevonden, o

ocatie-inspe
 delen van h
oeken water
ng hiervan 
07. Hierbij i
3-Asbest). 
er tijdens he
voorkomen 

RGANG EN 

troomschem
ater, lintvorm
en is de te 
treiniging on
kale deposit

KSHYPOTHE

oek volgt d

eschikbare v
erdacht voo
ning.  

ezen naar §

vooronderzo

cten en onde
e Aantal 

vakke
n 

1 

erzoek naar 
op grond va

ctie in het k
het terrein a
rgang asbes
is het betre
s in de bod

et veldwerk
 van asbest

Pagi

Verken

ONDERZO

ma (blz. 14)
ming. Op gr
onderzoeke
nverdachte 
ie) is er spr

ESE  

e hypothes

voorinforma
r waterbode

§ 5.4.16 (no

oek zijn de v

erzoekshypo
Verontrei-nig

stof 

zware meta
PAK, minera

 het voorko
n het volge

kader van h
aan de Buiz
stverdacht m
effende deel
em geen ve

 extra aand
. 

ina 9 van 15

nnend water

EKSINSPAN

) uit de NEN
rond van de
en watergan
 locatie. Aa
rake van ee

se voor het 

atie en het v
emverontre

ormale onde

volgende de

othese 
gende 

alen, 
ale olie 

men van as
ende. 

het verkenn
zerdlaan is o
materiaal op
l van de bo
erhoogd geh

dacht bestee

rbodemonde

NNING 

N 5717 bet
e basisinform
ng aan te m
ngezien de 
n normale o

verkennend

vooronderzo
einiging(en).

erzoeksinsp

eeltrajecten 

Oorzaak/Mo

eerdere res
grondonde

sbest op ba

end bodem
op circa 10 
p het maaiv
dem onderz
halte aan as

ed aan het 

 

erzoek Buize
(pr

reft het een
matie en de

merken als e
watergang 

onderzoeksi

d waterbode

oek is de on
 Er is sprak

panning) van

 onderschei

otivatie

ultaten 
erzoek 

sis van de N

onderzoek t
meter ten w

veld aangetr
zocht op as
sbest gemet

beoordelen 

erdlaan te Ho
rojectnummer

n watergang
e activiteite
een voor 
 zich in beb
inspanning.

emonderzoe

nderzoekslo
ke van een n

n de NEN 5

iden: 

Onderzoek

NEN 5
lintvormig,

onderzoekin

NTA 5727:

ter plaatse 
westen van
roffen. Naa
best volgen
ten (rappor

 van het ma

oogeveen  
r: 140063) 

g van 
n in het 

bouwd 
 

ek. 

ocatie aan 
normale 

720. 

sprotocol

720, 
, normale 
nspanning 

2004 

de 
 de te 
r 

ns de 
t ER-

ateriaal 

 



 
 

2003 

3 VE

3.1 W

De werk
veldwer
 
3.1.1 U

De uitvo
de Buize
 
De mon
over de 
 
De uitge
weergeg
 
Tabel 3.1

Traject 

Vak 1 

 
Het opg
bijzonde
 
3.1.2 A

Er zijn b
protoco
 
3.1.3 A

Er zijn b
5720:2
 
3.2 ZI

Het ond
bijzonde
Ter plaa
aangetr
Er zijn g
kleur, g
 
De ter p
per mee
 
Bij de b
asbest(h
plaatse 
Opgeme
plaatsge
richtlijn 
baggers
dat er m
(verdrin

 

ELDWERKZ

WERKZAAM

kzaamheden
rkzaamhede

Uitvoering w

oering van h
erdlaan is b

nsters (borin
 te onderzo

evoerde mo
geven.  

1 Uitgevoerde
Lengte 

(m) 

110 

gezogen ma
erheden en 

Afwijkingen

bij de uitvoe
ol 2003 naa

Afwijkingen

bij de uitvoe
009 naar v

INTUIGLIJK

derzoeksterr
erheden.  
atse van on
offen. 

geen voor h
eur of olie/w

plaatse van 
etpunt weer

eoordeling v
houdende) m
 van het on
erkt dient te
evonden en
 NTA 5727
specie”. Bij 
met behulp v
ging van he

ZAAMHED

HEDEN 

n zijn hierna
en en/of ond

werkzaamh

het veldwer
bemonsterd 

ngen nrs 1 t
oeken water

onsternamew

e monsternam
(Cont

ateriaal is zin
vervolgens 

n werkzaam

ering van he
r voren gek

n strategie(ë

ering van he
oren gekom

KE WAARNE

rein en het 

derzochte w

et onderzoe
waterreactie

 de onderzo
rgegeven in

van het terr
materialen. 
derzoekster
e worden da
 dat het on
:2004 “Mo
een waterb
van een zui
et materiaal

Pagin

Verken

DEN 

a beschreve
derzoeksstr

eden 

rk heeft pla
 met behulp

t/m 10) zijn
rgang, waar

werkzaamh

mewerkzaamh
trole)boringen

1 t/m 10 

ntuiglijk beo
 bemonster

mheden 

et onderzoe
komen. 

ën) 

et onderzoe
men. 

EMINGEN 

opgezogen 

watergang a

ek van belan
es) naar vo

ochte water
 bijlage 3 (b

rein en het 
 Deze zijn z
rrein waarge
at er geen a
derzoek aan
nsternemin

bodemonder
gerboor asb
).  

na 10 van 15

nnend water

en, met daa
rategie. 

atsgevonde
p van een zu

 in de lengt
rbij de slibst

eden zijn in

heden  
n nrs.

oordeeld, be
rd. 

k geen afw

k geen afw

 materiaal z

aan de Buiz

ng zijnde w
ren gekome

rgang waarg
boorbeschri

opgezogen 
zintuiglijk nie
enomen.  
asbestanaly
ngaande de
g en analys
rzoek op ba
bestverdach

5

rbodemonde

arbij eventue

en op 22 jan
uigerboor v

te in een ge
teken in de 

n de navolge

C
X

230.01

eschreven q

wijkingen ten

wijkingen ten

zijn in het ve

zerdlaan is m

waarneminge
en. 

genomen op
ijvingen). 

 materiaal is
et in het op

yses van het
e waterbode
se van asbe
asis van de 
ht materiaal

 

erzoek Buize
(pr

ele afwijking

nuari 2014.
anaf de kan

lijkmatig pa
 breedte ase

ende tabel p

Coördinaten (c

16 

qua textuur,

n opzichte v

n opzichte v

eld zintuiglij

matig steekv

en (afwijkin

pbouw van 

s ook specia
gezogen m

t slib en/of 
em niet is ve
st in waterb
NEN 5720 
 wordt opg

erdlaan te Ho
rojectnummer

gen op de 

. De waterg
nt.  

atroon verde
elect zijn ve

per vak  

centrum) 
Y 

525.8

, geur, kleu

van het geld

van de NEN 

jk beoordee

vast slib 

gen in de z

 de waterbo

aal gelet op
ateriaal of t

 puin hebbe
erricht conf
bodem en 
is de trefka

gezogen 

oogeveen  
r: 140063) 

gang aan 

eeld 
erdeeld.  

86 

r en 

dende 

 

eld op 

in van 

odem is 

p 
ter 

en 
form de 

ans klein 

 



 
 

2003 

 
4 AN

4.1 A

Van het
 
Tabel 4.1

Wa
Bui

 
Het stan
bestaat 

- d
- 
- o
- z
- 
- 
- 

 
De mon
uitgevoe
voor mi
 
Op basi
aanleidi
(chemis
 
4.1.1 A

Er zijn g
werkzaa
paramet
 

4.2 TO

De anal
analyse
 
In de na
geïnterp
Bodemk
 
De resu
toepass
Voor de
oppervla
3.7.201
integraa
Voor de
van het 
 
 

 

NALYSERE

NALYSEMO

t opgezogen

1 Analysemon

Vak  

atergang 
zerdlaan 

ndaardpakk
 uit de volg
droge stof; 
lutum; 
organische 
zware meta
minerale oli
polycyclisch
polychloorb

nsterconserv
erd conform
lieumonster

s van de re
ng geweest

sche) param

Afwijkingen

geen afwijki
amheden te
ters. 

OETSING A

ysecertifica
resultaten b

avolgende t
preteerd aan
kwaliteit (Re

ltaten zijn g
sing in oppe
e toetsing te
aktewater i
1, Towabo-t
al Zoetwate
e toetsing te
 Besluit Bod

ESULTATE

ONSTERS 

n slib is het 

nsters en ana
Analysemo
(Meetpun

1 t/m 1

ket waterbo
ende param
 

 stof (gloeiv
alen (Ba, Cd
ie GC (C10-
he aromatis
bifenylen (PC

vering en de
m SIKB prot
rs”.  

sultaten va
t om het ge

meters. 

n analysemo

ingen naar v
en opzichte 

ANALYSERE

aten zijn opg
beoordeeld 

abel zijn de
n de hand v
egeling bod

getoetst aan
ervlaktewate
en behoeve
s gebruik g
toets versie

erbeheer en 
en behoeve
demkwalite

 

Pagin

Verken

EN EN BES

 volgende m

alyses 
onster 
nten)  

Dikte

10 

dem (A); w
meters: 

verlies); 
d, Co, Cu, H
-C40); 
sche koolwa
CB’s). 

e termijn va
ocol 3001 

n het vooro
ekozen analy

onsters 

voren gekom
van de AS 

ESULTATEN

genomen in
aan de han

 analyseres
van de norm
emkwaliteit

n de norme
er en toepas
 van verspr
emaakt van
e 4.0.4) van
 Afvalwater
 van toepas
it (Regeling

na 11 van 15

nnend water

SPREKING

monster sam

e sliblaag 
(cm) 

20 v

waterbodem 

Hg, Mo, Ni, 

aterstoffen 

an in behand
“Conserver

onderzoek e
ysepakket u

men bij de u
 3000 en/of

N 

n bijlage 4. I
d van de to

sultaten van
men uit het g
t).  

n voor vers
ssing op lan
reiding op a
n het waterb
n Rijkswate
rbehandelin
ssing op lan
 Bodemkwa

5

rbodemonde

mengesteld:

Motivatie

eerdere resul
verdachte asp

 en baggers

 Pb en Zn); 

(PAK 10 V

deling name
ringsmethod

en het uitge
uit te breide

uitvoering v
f analyseme

In de tabelle
oetsingswaa

n de onderzo
generieke k

spreiding op
ndbodem. 
angrenzend
beoordeling
rstaat en R
g). 
ndbodem is 
aliteit). 

 

erzoek Buize
(pr

: 

e 

taten 
pecten 

specie uit re

 

ROM); 

e door het l
den en cons

voerde veld
en met aanv

van de labor
ethoden van

en in bijlage
arden.  

ochte wate
ader van he

 aangrenzen

de percelen 
ssysteem iB
IZA (Rijksin

 gebruik gem

erdlaan te Ho
rojectnummer

Analyse

Standaardpa
waterbodem

egionaal wa

aboratorium
serveringste

dwerk, is er
vullende 

ratorium-
n de individ

e 5 zijn de 

rbodem (sli
et Besluit 

nde percele

 en toepass
Bever (vers
stituut voo

maakt van 

oogeveen  
r: 140063) 

e 

akket 
m A 

ater 

m is 
ermijnen 

r geen 

uele 

b) 

en, 

ing in 
ie 
r 

Bijlage B 

 



 
 

2003 

Tabel 4.
Ver
aan

V

Nie

 

4.3 M

In onde
de kwal
 
Tabel 4.

Analys
monst

1 t/m 1

Zn = zin
 
Uit tabe
 
Verspre
Ter plaa
aan de n
 
Toepass
Bij toets
plaatse 
A, op b
 
Toepass
Bij toets
plaatse 
klasse in
 
 

 

.2 Legenda t
rspreidbaarhe
ngrenzend pe

Verspreidbaa

et Verspreidb

MILIEUHYGIË

rstaande ta
liteit na ana

.3 Toetsing 
se- 
ter 

Vers
aa

10 Ver

k, Olie = min

el 4.3 blijkt 

eiding op he
atse van de 
normen voo

sing in oppe
sing van de 
 van de ond
asis van de

sing op land
sing van de 
 van de ond
ndustrie, op

toetsing slib
id op 
rceel  

To

r 

aar 

ËNISCHE KW

bel is een b
alyse. 

resultaten s

spreiding op 
angrenzend 

perceel  

rspreidbaar 

nerale olie C1

samenvatte

et aangrenze
 onderzocht
or verspreid

ervlaktewat
 resultaten 

derzochte w
 gemeten g

dbodem 
 resultaten 

derzochte w
p basis van 

Pagin

Verken

bkwaliteit  

oepasbaarheid

K
K

WALITEIT S

beschrijving 

slib watergan
Bepa-
lende 
para-

meter(s) 

- 

0-C40, PCB 

end het volg

end perceel
te watergan
baarheid op

ter 
ten behoev

watergang aa
gehalten aan

ten behoev
watergang aa
 het gemete

na 12 van 15

nnend water

d in oppervlak

Vrij 

Klasse A 
Klasse B 

Niet  

SLIB EN WA

 opgenome

ng  

Toepassing
oppervlakt

water

Klasse A 

= Polychloor

gende. 

l 
ng aan de B
p aangrenze

ve van toepa
an de Buize
n zink, mine

ve van toepa
an de Buize
en gehalte a

5

rbodemonde

ktewater Klas

ATERBODE

n van de on

in 
te-

Bepa-
lende
para-

meter(s

 
Zn, olie

PCB, 
PAK 

rbifenylen 

Buizerdlaan 
ende percele

assing in op
erdlaan (1 t/
erale olie, P

assing op la
erdlaan (1 t/
aan mineral

 

erzoek Buize
(pr

sse t.b.v. Toe

Landb

I
Niet 

M 

nderzochte 

-
 

s)

Toepassi
landbod

Klas

, 
Indust

(1 t/m 10) 
en. 

ppervlaktew
/m 10) aang
CB’s en PA

andbodem v
/m 10) aan 
e olie. 

erdlaan te Ho
rojectnummer

epassing op l

bouw/natuur 

Wonen 
Industrie 
t toepasbaar 

mengmons

ing op 
dem; 

sse  

Be
para

trie 

voldoet het

water is het 
gemerkt als

AK. 

voldoet het 
 de normen 

oogeveen  
r: 140063) 

andbodem

  

ters en 

epalende 
ameter(s) 

Olie 

t slib 

 slib ter 
s klasse 

 slib ter 
 voor 

 



 
 

2003 

5 SA

5.1 SA

In opdra
uitgevoe
 
Aanleid
 
Doel va
van de t
gemaak
 
Basisinf
 
Tabel 6.1

Naam w
Plaats 
Lengte e
Type wa
Bestemm
Ontstaa
Voorma
functie  
Huidige 
Toekom
Stroming
oppervla
Dikte sli
Te bagg
Puntbron
Diffuse 
Kwalitei
Sedimen
Relevant
waterbo

 
De te on
beoorde
 
Er zijn g
 
Bij de b
speciaa
materiaa

 

AMENVATT

AMENVATT

acht van Do
erd ter plaa

ing tot het 

n het onder
te dempen 

kt. 

formatie voo

1 Basisinform

watergang/na

en (bodem)b
atergang(en)
ming omgev
n watergang
lige waterhu
 
 functie  
stige functie
gsrichting 
aktewater 
blaag 

geren profiel 
nnen 
bronnen 
t aangevoer
ntatie en ero
te Bodem- e

odemonderzo

nderzoeken
eeld op bijzo

geen voor h

eoordeling v
l gelet op a
al of ter pla

TING EN C

TING 

omesta is do
atse van de 

waterbodem

rzoek is het
watergang,

oronderzoek

matie  

abijgelegen a

breedte  
) 

ving 
g 
uishoudkund

e 

 

rd water  
osie 
en 
oeken 

 watergang
onderheden

et onderzoe

van de te o
sbest(houd

aatse van de

Pagin

Verken

CONCLUS

oor Eco Ree
Buizerdlaan

monderzoek

t bepalen va
, waarbij tev

k: 

adres Buize
Hoog
Circa
Overi
Wone
Gegra

dige Wate

Wate
Wate
Niet o

Niet o
Niet o
Voor 
Niet 
Toest
n.v.t
Verke
kenm
geha
bove
meta

g en het opg
. Het slib is

ek van belan

nderzoeken
ende) mate
e te onderzo

na 13 van 15

nnend water

SIES 

est BV een 
n te Hoogev

k is het voo

an de kwalit
vens een in

erdlaan/Groe
geveen 
a 110 x 3 m
ig water, lin
en 
aven  
erafvoer 

erafvoer 
erafvoer 
op voorhand

op voorhand
op voorhand
 zover beke
bekend 
tromend op
. 
ennend bode

merk 10289-
lten aan PA
ngrond, lich

alen in het gr

gezogen ma
s aangemerk

ng zijnde w

n watergang
erialen. Deze
oeken wate

5

rbodemonde

verkennend
veen. 

rnemen de 

teit van de 
nschatting v

enling 

eter  
ntvorming  

d bekend 

d bekend 
d bekend 
nd geen  

pervlaktewa

emonderzoe
-62774, 2 a
K, minerale 

ht tot sterk v
rondwater. 

ateriaal zijn 
kt als matig

waarneminge

g en het opg
e zijn zintuig
ergang waar

 

erzoek Buize
(pr

d waterbode

watergang 

waterbodem
van de slibd

ater, regenw

ek De Nachte
pril 1996; li
olie, lood en

verhoogde g

in het veld 
g steekvast.

en naar vore

gezogen ma
glijk niet in 
rgenomen. 

erdlaan te Ho
rojectnummer

emonderzoe

 te dempen

m (slib) ter 
ikten wordt

water,  

egaal, Oranj
cht verhoog
n kwik in de
ehalten aan 

 zintuiglijk 
. 

en gekomen

ateriaal is o
 het opgezo
 

oogeveen  
r: 140063) 

ek 

.   

plaatse 
t 

jewoud, 
gde 
e 
 zware 

n. 

ok 
ogen 

 



 
 

2003 

5.2 RE

Ter plaa
normen 
 
Bij toets
plaatse 
 
Bij toets
plaatse 
Industrie
 
De gem
 

5.3 A

Verspre
Indien s
navolge
maxima
Besluit 

- d
g

- 
- 

 
Toepass
Voor he
aan de 
waarden
kwalitei
demping
 
Het plan
worden 
 
De meld
van: 

 d
 

o
w
g

 
g

 
V

 
Mogelijk
toegepa
bevoegd
  
 

 

ESULTATEN

atse van de 
 voor versp

sing van de 
 van de ond

sing van de 
 van de ond
e. 

middelde dikt

ANBEVELIN

eiding over a
slib wordt v
ende. Wat b
ale waarden
Bodemkwal
de vrijkome
geldt een o
Er hoeft nie
De versprei

sing in oppe
et toepassen
Buizerdlaan
n voor kwa
it is als of m
gsmateriaal

n om het sli
 bij https://

dingsplicht g

de toepassi
het toepass
of baggersp
waarop een
grond of ba
het verspre
grenzende p
het toepass
Voor het to
moet eenm

k heeft het 
ast, gebieds
d gezag om

N EN CONC

 onderzocht
preidbaarhei

 resultaten 
derzochte w

 resultaten 
derzochte w

te van de in

NGEN 

aangrenzen
erwijderd d

betreft de ve
 voor versp
liteit (Regel
ende specie 
ntvangstpli

et getoetst t
ding over a

ervlaktewat
n in opperv
 geldt dat d
liteitsklasse

mindere kwa
 van elders 

ib te verwe
meldpuntbo

geldt voor a

ing van gron
sen van gro
pecie afkom
n vergelijkba
aggerspecie
iden van ba
percelen;  
sen van sch
oepassen va
alig de toep

betreffende
sspecifiek b

mtrent het to

 

Pagin

Verken

CLUSIES 

te watergan
d op aangre

ten behoev
watergang aa

ten behoev
watergang aa

n de waterg

de percelen
at geldt t.a
erwerking v
preiding ove
ing bodemk
 tot aan de 
cht t.a.v. h
te worden a

aangrenzend

ter 
laktewater 
dit slib kan w
e A is toege
aliteit is dan
 op het slib 

rken dient t
odemkwalite

alle toepass

nd of bagge
nd of bagge

mstig is van 
aar gewas w
 wordt toeg
aggerspecie

hone grond 
an schone g
passingsloca

e bevoegd g
eleid vastge
oepassen va

 

na 14 van 15

nnend water

ng aan de B
enzende pe

ve van toepa
an de Buize

ve van toepa
an de Buize

gang aanget

n 
.v. de versp

van de onde
er het aangr
kwaliteit) da
 perceelsgre
et aangrenz
aan de kwa
de percelen 

van klasse 
worden toe

estaan en de
n de onderz
 wordt aang

ten minste v
eit.agentsch

singen van g

erspecie do
erspecie bin
 een tot dat
wordt getee
gepast;  
e uit een wa

en baggers
grond en ba
atie worden

gezag, waar
esteld. In da
an het slib. 

5

rbodemonde

Buizerdlaan 
rcelen. 

assing in op
erdlaan aang

assing op la
erdlaan aan 

troffen slibla

preiding ove
erhoudsspec
renzend per
at: 
ens mag wo
zende perce
liteit van de
 hoeft niet t

A slib van d
egepast in e
e ontvangen
zochte partij
gebracht.  

vijf werkdag
hapnl.nl 

grond en ba

or particulie
nnen een la
t landbouwb
eld als op he

atergang ov

pecie in hoe
ggerspecie 
n gemeld.   

r de vrijkom
at geval gel
 

 

erzoek Buize
(pr

voldoet het

ppervlaktew
gemerkt als

andbodem v
 de normen 

aag bedraag

er aangrenz
cie die voldo
ceel geldt in

orden versp
eel.  
e ontvangen
te worden g

de onderzoc
en gebied w
nde waterb
j. Dit geldt 

gen van te 

aggerspecie

eren;  
ndbouwbed
bedrijf beho
et perceel g

er de aan d

eveelheden 
in hoeveelh
    

mende wate
den de spe

erdlaan te Ho
rojectnummer

t slib aan de

water is het 
s klasse A. 

voldoet het 
 voor klasse

gt 20 cm. 

zende perce
oet aan de 
n het kader

preid. Hiervo

nde bodem.
gemeld. 

chte waterg
waar de ma
bodem van d
tevens indie

voren geme

e, met uitzo

drijf indien d
orend perce
grond waar 

de watergan

 kleiner dan
heden vanaf

rbodem wo
elregels van 

oogeveen  
r: 140063) 

e 

 slib ter 

 slib ter 
e 

len het 

 van het 

oor 

. 

gang 
aximale 
dezelfde 
en 

eld te 

ndering 

de grond 
el grond 
 de 

ng 

n 50 m³. 
f 50 m³ 

ordt 
 het 

 



 
 

2003 

 
Toepass
Uit de a
Buizerdl
toegepa
ontvang
partij. D
demping
zie onde
 
Het plan
gemeld 
 
De meld
van: 

 d
 

o
w
g

 
g

 
V

 
Mogelijk
passen 
gelden d
 
Indien e
bureau. 
 
Eco Ree
ing. M. 

 

sing op land
analyseresul
laan voldoe
ast in een g
gende bode
Dit geldt tev
gsmateriaal
erstaand.  

n om grond 
 bij https://m

dingsplicht g

de toepassi
het toepass
of baggersp
waarop een
grond of ba
het verspre
grenzende p
het toepass
Voor het to
moet eenm

k heeft de b
dempingsm
de spelrege

er nog vrage
 

est BV 
 van den Br

dbodem  
ltaten blijkt 
t aan de ma
ebied waar 
m van deze

vens voor he
 te passen 

 te verwerk
meldpuntbo

geldt voor a

ing van gron
sen van gro
pecie afkom
n vergelijkba
aggerspecie
iden van ba
percelen;  
sen van sch
oepassen va
alig de toep

betreffende 
materiaal wo

ls van het b

en zijn met 

oek 

Pagin

Verken

 dat het slib
aximale wa
 bodemkwa
elfde kwalite
et toe te pa
in het gebie

ken moet te
odemkwalite

alle toepass

nd of bagge
nd of bagge

mstig is van 
aar gewas w
 wordt toeg
aggerspecie

hone grond 
an schone g
passingsloca

 gemeente, 
ordt toegepa
bevoegd ge

betrekking 

na 15 van 15

nnend water

b ter plaatse
arden kwal

aliteitsklasse
eit is als of 
assen demp
edsspecifiek

en minste vi
eit.agentsch

singen van g

erspecie do
erspecie bin
 een tot dat
wordt getee
gepast;  
e uit een wa

en baggers
grond en ba
atie worden

 waar de vr
ast, gebieds
zag omtren

tot het ond

5

rbodemonde

e van de on
iteitsklasse 
e industrie i
 mindere kw
ingsmateria
ke beleid va

jf werkdage
hapnl.nl 

grond en ba

or particulie
nnen een la
t landbouwb
eld als op he

atergang ov

pecie in hoe
ggerspecie 
n gemeld.   

rijkomende 
specifiek be

nt het toepa

derzoek kun

 

erzoek Buize
(pr

nderzochte w
 industrie en
is toegestaa
waliteit is da
aal. Wel dien
an de gemee

en van te vo

aggerspecie

eren;  
ndbouwbed
bedrijf beho
et perceel g

er de aan d

eveelheden 
in hoeveelh
    

waterbodem
eleid vastge
ssen van de

t u contact 

erdlaan te Ho
rojectnummer

watergang 
n kan word
an en de 
an de onder
nt dit 
ente Hooge

oren worde

e, met uitzo

drijf indien d
orend perce
grond waar 

de watergan

 kleiner dan
heden vanaf

m of het toe
esteld. In da
e grond.  

 opnemen m

oogeveen  
r: 140063) 

aan de 
en 

rzochte 

eveen, 

en 

ndering 

de grond 
el grond 
 de 

ng 

n 50 m³. 
f 50 m³ 

e te 
at geval 

met ons 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Behoort bij rapport: 

Buizerdlaan 

Hoogeveen 

140063 
 



Bijlage 1.1 
 
 
Regionale ligging onderzoekslocatie 
 

 
 
 





Bijlage 1.3 
Foto’s onderzoekslocatie 
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VOORONDERZOEK NEN 5725/NEN 5717                Bijlage 2 
 

BRON 
VOORONDERZOEK 

SPECIFICATIE VAN DE BRON   BRON  
GERAADPLEEGD

DATUM 
RAADPLEGEN 

BRON 

INFORMATIE 
BESCHIKBAAR 

Opdrachtgever  Domesta  JA  13‐1‐2014  JA  
Eigenaar   Via opdrachtgever   JA   13‐1‐2014  JA  
Huurder   Niet van toepassing  JA NEE    NEE 
         

Gemeente  Hoogeveen  JA   16‐1‐2014  JA  
Terreininspectie  Dhr. M. Polling  JA  22‐1‐2014  JA 
Topografische Dienst  ‐  NEE    NEE 
Waterschap  ‐  NEE     
         

Kadaster   http://www.kadaster.nl/ JA   16‐1‐2014  JA  
Kadaster BAG viewer  http://www.kadaster.nl/bag/bagviewer/ JA   16‐1‐2014  NEE 
Google Maps  http://maps.google.nl/ JA   16‐1‐2014  JA  
Bodeminformatie  http://www.bodemloket.nl NEE     

Provincie Drenthe  http://www.drenthe.info/kaarten/website/fmc2/bodeminformatie.html  JA   16‐1‐2014  JA  
Historie van de 
locatie 

http://watwaswaar.nl/ JA   16‐1‐2014  JA  

DINO loket  http://www.dinoloket.nl   JA   16‐1‐2014  JA  
Archeologische 
waarde 

http://www.drenthe.info/kaarten/website/geoportaal/index.php?e=@GBI&p=MAAKKAART
 

JA  16‐1‐2014  JA 

KLIC  http://www.klic.nl JA   17‐1‐2014  JA  
         

 
 

In de navolgende tabellen is de beschikbare informatie, zoals beschreven in bovenstaande tabel inhoudelijk weergegeven, met bronvermelding. 
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Projectcode: 140063

Boring: st1

X: 229932,38

Y: 525833,51

0
waterbodem0

Slib, grijszwart, Zuigerboor
-20

Boring: st2

X: 229949,67

Y: 525844,73

0
waterbodem0

Slib, grijszwart, Zuigerboor
-20

Boring: st3

X: 229965,73

Y: 525859,3

0
waterbodem0

Slib, grijszwart, Zuigerboor
-20

Boring: st4

X: 229995,14

Y: 525873,65

0
waterbodem0

Slib, grijszwart, Zuigerboor
-20

Boring: st5

X: 230016,59

Y: 525886,59

0
waterbodem0

Slib, grijszwart, Zuigerboor
-20

Boring: st6

X: 230029,58

Y: 525899,29

0
waterbodem0

Slib, grijszwart, Zuigerboor
-20



Projectcode: 140063

Boring: st7

X: 230046,41

Y: 525910,31

0
waterbodem0

Slib, grijszwart, Zuigerboor
-20

Boring: st8

X: 230072,32

Y: 525925,36

0
waterbodem0

Slib, grijszwart, Zuigerboor
-20

Boring: st9

X: 230085,02

Y: 525946,44

0
waterbodem0

Slib, grijszwart, Zuigerboor
-20

Boring: st10

X: 230090,97

Y: 525934,55

0
waterbodem0

Slib, grijszwart, Zuigerboor
-20
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T.a.v. R. Huls
Industrieweg 20
7921 JP  ZUIDWOLDE

Datum: 29-01-2014

Eco Reest

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 23-01-2014

hoogeveen

140063
2014007847/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



hoogeveen

1

1/2

140063

Analysecertificaat

29-01-2014/09:15

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

23-01-2014 A,C

23-01-2014

Monstermatrix Grond; Waterbodem (AS3000)

2014007847/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses

S 39.3% (m/m)Droge stof

S 6.5% (m/m) dsOrganische stof

S 93.0% (m/m) dsGloeirest

S 6.8% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm

Metalen

S 23mg/kg dsBarium (Ba)

S 0.23mg/kg dsCadmium (Cd)

S 2.1mg/kg dsKobalt (Co)

S 14mg/kg dsKoper (Cu)

S 0.065mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S 6.4mg/kg dsNikkel (Ni)

S 26mg/kg dsLood (Pb)

S 94mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

4.2mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

6.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

17mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

120mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

76mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

21mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S 240mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S 0.0011mg/kg dsPCB 52

S 0.0013mg/kg dsPCB 101

S <0.0010mg/kg dsPCB 118

S 0.0023mg/kg dsPCB 138

1 St. 1-10 7948744

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



hoogeveen

1

2/2

140063

Analysecertificaat

29-01-2014/09:15

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

23-01-2014 A,C

23-01-2014

Monstermatrix Grond; Waterbodem (AS3000)

2014007847/1Certificaatnummer/Versie

S 0.0025mg/kg dsPCB 153

S 0.0017mg/kg dsPCB 180

S 0.010mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 0.051mg/kg dsNaftaleen

S 0.20mg/kg dsFenanthreen

S 0.066mg/kg dsAnthraceen

S 0.48mg/kg dsFluorantheen

S 0.25mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S 0.32mg/kg dsChryseen

S 0.14mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S 0.24mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S 0.19mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S 0.19mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S 2.1mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

1 St. 1-10 7948744

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014007847/1

Pagina 1/1

Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

St. 1-10 7948744 st1-10  0  20 05400167621t/m10

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 
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Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Cf. pb 3210-1 en cf. NEN-EN 12880GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. 3210-2a/b en cf. NEN 5754/EN 12879ICP-AESW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3210-3 en cf. NEN 5753SedimentatieW0173Lutum (fractie < 2 μm) 

(sedimentatie)

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3210-6 en cf.NEN 6978GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Eigen methodeGC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb. 3210-7 & gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3210-5 & gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  7948744  
Certificate no.: 2014007847
Sample description.:       St. 1-10
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Toetsing volgens: Verspreiden op aangrenzend perceel (Bbk)               Towabo 4.0.400  
Datum toetsing: 29-01-2014 
Meetpunt: St. 1-10  
Datum monstername: 23-01-2014           
Compartiment: Bodem/Sediment 
 
Gebruikte standaardisatiemethode: PAF 
 
 
Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 
 -als org.stofgehalte :        6,50 % 
 -als lutumgehalte :        6,80 % 
 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 
                                             gehalte     gehalte                      oversch. 
 
  METALEN 
cadmium                  dg      mg/kg        0,230       0,309     Ja                   -    
cadmium                  PAF     %            0,230       0,000     .                    -    
anorganisch kwik         PAF     %            0,065       0,000     .                    -    
koper                    PAF     %           14,000       0,000     .                    -    
nikkel                   PAF     %            6,400       0,000     .                    -    
lood                     PAF     %           26,000       0,000     .                    -    
zink                     PAF     %           94,000       0,000     .                    -    
barium                   PAF     %           23,000       0,000     .                    -    
cobalt                   PAF     %            2,100       0,000     .                    -    
molybdeen                PAF     %     <      1,500       0,000     .                    -    
 
  PAK 
naftaleen                PAF     %            0,051       0,013     .                    -    
anthraceen               PAF     %            0,066       0,010     .                    -    
fenantreen               PAF     %            0,200       0,167     .                    -    
fluorantheen             PAF     %            0,480       0,127     .                    -    
benz(a)anthraceen        PAF     %            0,250       0,012     .                    -    
chryseen                 PAF     %            0,320       0,031     .                    -    
benzo(k)fluorantheen     PAF     %            0,140       0,001     .                    -    
benzo(a)pyreen           PAF     %            0,240       0,051     .                    -    
benzo(ghi)peryleen       PAF     %            0,190       0,019     .                    -    
indenopyreen             PAF     %            0,190       0,065     .                    -    
 
  OVERIGE STOFFEN 
minerale olie GC         dg      mg/kg      240,000     369,231     Ja                   -    
 
  PCB 
PCB-28                   PAF     %     <      0,001       0,000     .                    -    
PCB-52                   PAF     %            0,001       0,000     .                    -    
PCB-101                  PAF     %            0,001       0,000     .                    -    
PCB-118                  PAF     %     <      0,001       0,000     .                    -    
PCB-138                  PAF     %            0,002       0,000     .                    -    
PCB-153                  PAF     %            0,002       0,000     .                    -    
PCB-180                  PAF     %            0,002       0,000     .                    -    
 
  MEERSOORTEN POTENTIEEL AANGETASTE FRACTIE (msPAF) 
msPAF metalen            PAF     %            -           0,000     Ja                   -    
msPAF org.verbindingen   PAF     %            -           2,939     Ja                   -    
 
Aantal parameters: 27 
 
Eindoordeel:  Verspreidbaar 
 
Meldingen:   
 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAFmet  
 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAForg  
 Het gemeten gehalte voor de berekening van PAF-waarden wordt weergegeven in de eenheid mg/kg en 
hoedanigheid dg 
 
Einde uitvoerverslag  



Toetsing: BoToVa RBK ontvangende waterbodem

Projectnummer 140063
Projectnaam hoogeveen
Ordernummer
Datum monstername 23‐01‐2014
Monsternemer
Certificaatnummer 2014007847
Startdatum 23‐01‐2014
Rapportagedatum 29‐01‐2014

Analyse Eenheid 1 Standaardbodem Oordeel RG Eis AW AW x 2 Wonen Kwal.A Kwal.B

Bodemtype correctie

Organische stof 6,5
Korrelgrootte < 2 µm 6,8
Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 39,3
Organische stof % (m/m) ds 6,5 6,5
Gloeirest % (m/m) ds 93
Korrelgrootte < 2 µm % (m/m) ds 6,8 6,8
Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 23 55,7
Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,23 0,3091 <=AW 0,2 0,6 1,2 1,2 4 14
Kobalt (Co) mg/kg ds 2,1 4,841 <=AW 3 15 30 35 25 240
Koper (Cu) mg/kg ds 14 21,93 <=AW 5 40 54 54 96 190
Kwik (Hg) mg/kg ds 0,065 0,0838 <=AW 0,05 0,15 0,3 0,83 1,2 10
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 3 88 5 200
Nikkel (Ni) mg/kg ds 6,4 13,33 <=AW 4 35 70 70 50 210
Lood (Pb) mg/kg ds 26 34,91 <=AW 10 50 100 210 138 580
Zink (Zn) mg/kg ds 94 164,2 A 20 140 200 200 563 2000
Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12) mg/kg ds 4,2
Minerale olie (C12‐C16) mg/kg ds 6
Minerale olie (C16‐C21) mg/kg ds 17
Minerale olie (C21‐C30) mg/kg ds 120
Minerale olie (C30‐C35) mg/kg ds 76
Minerale olie (C35‐C40) mg/kg ds 21
Minerale olie totaal (C10‐C40) mg/kg ds 240 369,2 A 35 190 190 190 1250 5000
Chromatogram olie (GC) Zie bijl.



Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,001 <=AW 0,001 0,0015 0,003 0,014
PCB 52 mg/kg ds 0,0011 0,0016 <=AW 0,001 0,002 0,004 0,015
PCB 101 mg/kg ds 0,0013 0,002 A 0,001 0,0015 0,003 0,023
PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,001 <=AW 0,001 0,0045 0,009 0,016
PCB 138 mg/kg ds 0,0023 0,0035 <=AW 0,001 0,004 0,008 0,027
PCB 153 mg/kg ds 0,0025 0,0038 A 0,001 0,0035 0,007 0,033
PCB 180 mg/kg ds 0,0017 0,0026 A 0,001 0,0025 0,005 0,018
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,01 0,0158 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,04 0,139 1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds 0,051 0,051
Fenanthreen mg/kg ds 0,2 0,2
Anthraceen mg/kg ds 0,066 0,066
Fluorantheen mg/kg ds 0,48 0,48
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,25 0,25
Chryseen mg/kg ds 0,32 0,32
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,14 0,14
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,24 0,24
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,19 0,19
Indeno(123‐cd)pyreen mg/kg ds 0,19 0,19
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 2,1 2,127 A 0,35 1,5 3 6,8 9 40

Legenda

Nr. Monster Analytico‐nr
1 St. 1‐10 7948744

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse A

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com



Toetsing: BoToVa RBK toe te passen bodem

Uw projectnummer 140063
Projectnaam hoogeveen
Ordernummer
Datum monstername 23‐01‐2014
Monsternemer
Certificaatnummer 2014007847
Startdatum 23‐01‐2014
Rapportagedatum 29‐01‐2014

Analyse Eenheid     1 (St. 1‐10) Oordeel

Bodemtype correctie

Organische stof 6,5
Korrelgrootte < 2 µm 6,8
Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 39,3
Organische stof % (m/m) ds 6,5
Gloeirest % (m/m) ds 93
Korrelgrootte < 2 µm % (m/m) ds 6,8
Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 23
Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,23 <=AW
Kobalt (Co) mg/kg ds 2,1 <=AW
Koper (Cu) mg/kg ds 14 <=AW
Kwik (Hg) mg/kg ds 0,065 <=AW
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 <=AW
Nikkel (Ni) mg/kg ds 6,4 <=AW
Lood (Pb) mg/kg ds 26 <=AW
Zink (Zn) mg/kg ds 94 Wonen
Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12) mg/kg ds 4,2
Minerale olie (C12‐C16) mg/kg ds 6
Minerale olie (C16‐C21) mg/kg ds 17
Minerale olie (C21‐C30) mg/kg ds 120
Minerale olie (C30‐C35) mg/kg ds 76
Minerale olie (C35‐C40) mg/kg ds 21
Minerale olie totaal (C10‐C40) mg/kg ds 240 Industrie
Chromatogram olie (GC) Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010
PCB 52 mg/kg ds 0,0011
PCB 101 mg/kg ds 0,0013
PCB 118 mg/kg ds <0,0010
PCB 138 mg/kg ds 0,0023
PCB 153 mg/kg ds 0,0025
PCB 180 mg/kg ds 0,0017
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,01 <=AW
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds 0,051
Fenanthreen mg/kg ds 0,2
Anthraceen mg/kg ds 0,066
Fluorantheen mg/kg ds 0,48
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,25
Chryseen mg/kg ds 0,32
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,14
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,24
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,19
Indeno(123‐cd)pyreen mg/kg ds 0,19
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 2,1 Wonen

Legenda
Nr. Monster Analytico‐nr Oordeel
1 St. 1‐10 7948744 Klasse industrie

<= achtergrondwaarde <= AW

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com
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Behoort bij rapport: 

Buizerdlaan 
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140063 
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