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1 Inleiding 

In opdracht van Bax & Van Kranenburg B.V. is door Kragten in april-mei 2013 een 
verkennend milieukundig bodemonderzoek conform NEN 5740 verricht op een perceel 
gelegen aan de weg Polderzicht te Aalburg (gemeente Wijk en Aalburg). 
De aanleiding voor het uitvoeren van het bodemonderzoek is de ontwikkeling van het 
bestemmingsplan Polderzicht, waarbij op de locatie de bouw van woningen met tuin  
zijn voorzien. Een deel van het bestemmingsplan (circa 6.015 m2) is reeds in 2012 onder-
zocht. De onderzoekslocatie in het onderhavige onderzoek heeft een oppervlakte van 
circa 6.100 m2. 
 
Het doel van het verkennend bodemonderzoek is om inzicht te verkrijgen in de milieu-
hygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater van de locatie ten behoeve van de 
nieuwbouwplannen. Voor de R.O.-procedure alsook voor de aanvraag van een vergunning 
voor de nieuwbouw moet door middel van onderzoek aangetoond worden dat de 
kwaliteit van de bodem voldoet aan het nieuwe gebruik.  
 
Met het verkennend bodemonderzoek is de actuele milieukundige kwaliteit van de 
bodem (grond en grondwater) nagegaan door middel van een steekproef conform de NEN 
5740 (Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek). Het verkennend onderzoek 
is niet bedoeld om de exacte aard en omvang van een eventuele bodemverontreiniging 
aan te geven. Indien met het verkennend onderzoek aanwijzingen worden gevonden 
voor de aanwezigheid van (ernstige) bodemverontreiniging, dan moet dit worden 
onderzocht door middel van nader onderzoek. Het verkennend onderzoek is niet bedoeld 
als kwaliteitsbewijs voor de af te voeren grond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kwaliteitsborging en onpartijdigheid 
Het veldwerk is uitgevoerd door een gecertificeerd veldwerker, conform de BRL 2000 en conform  
de VKB-protocollen 2001 en 2002.  
Kragten verklaart op geen enkele wijze gerelateerd te zijn aan de opdrachtgever of belang te 
hebben aan de resultaten van het onderzoek. 
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2 Vooronderzoek conform NEN 5725 

2.1 Locatiebeschrijving 

De onderzoekslocatie betreft gedeelten van twee percelen gelegen in het buitengebied ten 
westen van de bebouwing van Aalburg (gemeente Wijk en Aalburg). De onderzoekslocatie 
heeft een totale oppervlakte van circa 6.100 m2 en is kadastraal geregistreerd onder de 
(kadastrale) gemeente Aalburg, sectie F, perceelnummers 3235 en 3718. De percelen zijn  
met name in gebruik als tuin- en landbouwgrond. Op het perceel met nummer 3235 
bevindt zich een demontabele (verplaatsbare) tuinbouwkas (zie foto bijlage 8). 
 

2.2 Bodemkundige gegevens 

2.2.1 Bodemkaart 

De grond (tot een diepte van 1,2 m –mv) ter plaatse van de onderzoekslocatie wordt 
volgens het systeem van bodemclassificatie van STIBOKA gerekend tot de Kalkloze 
Poldervaaggronden. De textuur van deze gronden bestaat uit zavel en lichte klei. 
 
Bron: 
- www.bodemdata.nl  
 

2.2.2 Geologie en geohydrologie 

Geologisch gezien is de onderzoekslocatie te Aalburg gelegen in de Centrale Slenk. 
Dit is een relatief lager gelegen gebied tussen de Peelrandbreuk en het Peelblok in  
het noordoosten en de Feldbissbreuk en het Kempenblok in het zuidwesten.  
De globale geologische bodemopbouw is vermeld in tabel 1. De geohydrolgie hangt nauw 
samen met de bodemopbouw. In de Centrale Slenk wordt het eerste watervoerende 
pakket aangetroffen in de grove zand- en grindlagen (zie tabel 1). 
 
Tabel 1: Geologie, lithostratigrafie en geohydrologie 

Diepte (m –mv) Geologische formatie Lithostratigrafie Geohydrologische 
eenheid 

0 - 4 Formatie van Echteld Afwisselend lagen fijn zand, leem 
en klei 

- 

4 - 23  Formatie van Kreftenheye Matig tot (zeer) grove zanden met 
grind 

23 - 51 Formatie van Sterksel Matig tot zeer grove zanden met 
grind en klei 

Eerste watervoerend 
pakket 

   
De hoogteligging van de onderzoeksloctie bedraagt circa 1,5 à 2 m +NAP. De stijghoogte 
van het freatische grondwater ter plaatse bedraagt circa 0 à 1 m +NAP. Bijgevolg kan op 
de locatie grondwater worden verwacht vanaf een diepte van circa 1 à 1,5 m –mv. 
Afwatering van het gebied vindt plaats door middel van sloten in oost- en zuidelijke 
richting. 
 
Bronnen: 
- www.dinoloket.nl 
- Topografische kaart van Nederland (Topografische Atlas, ANWB 2004) 
 

2.3 Milieubeschermingsgebieden 

De onderzoekslocatie te Aalburg is niet gelegen in een stilte-, natuurbeschermings- of 
grondwaterbeschermingsgebied. 
 
Bron: 
- www.brabant.nl 
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2.4 Vroege en huidige gebruik 

Uit oude topografische kaarten blijkt dat het gebied ter plaatse van de onderzoeks-
percelen te Aalburg al minimaal vanaf 1830 in gebruik is geweest als agrarische gebied 
(wei-, hooiland of als boomgaard).  
 
Bron: 
- www.watwaswaar.nl 
 

2.5 Bodemloket 

Op het Bodemloket zijn gegevens verzameld over bodemonderzoeken en saneringen die 
bij het bevoegd gezag Wet bodembescherming bekend zijn. Het betreft veelal locaties 
waar bedrijfsmatige activiteiten hebben plaatsgevonden. Het Bodemloket geeft aan of er 
op de locaties onderzoek is uitgevoerd, of er eventuele vervolgstappen nodig zijn (nader 
onderzoek of bodemsanering) of dat al gesaneerd is. 
Op het Bodemloket is een onderzoek vermeld ter plaatse van een glastuinbedrijf aan de 
Aalburgstraat 50 (op korte afstand ten zuiden van de onderzoekslocatie). 
De aanleiding voor het uitvoeren van het onderzoek is niet vermeld. Als status wordt 
aangegeven dat het terrein voldoende is onderzocht (geen vervolgonderzoek of sanering).  
 
Bron: 
- www.bodemloket.nl 
 

2.6 Dossieronderzoek 

Ten behoeve van het dossieronderzoek is eerder voor het verkennend bodemonderzoek 
in 2012 bij de gemeente Aalburg informatie opgevraagd over eventuele milieu-
vergunngingen, opslagtanks of rapporten van eerder uitgevoerde bodemonderzoeken op 
de locatie of in de directe omgeving daarvan. Uit het bodeminformatiesysteem van de 
gemeente Aalburg blijkt dat eerder bodemonderzoek is uitgevoerd op de navolgende 
locaties. De gegevens uit het bodeminformatiesysteem zijn opgenomen in bijlage 7. 
 
Nieuwbouwplan Berenhoeksestraat 
In 2002 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ten behoeve van de bestem-
mingsplanwijziging / locatieontwikkeling van een nieuwbouwplan aan de 
Berenhoeksestraat (momenteel Polderzicht en Dreefzicht). Met het onderzoek zijn in de 
grond fysieke bijmengingen met puin aangetroffen. Wat betreft chemische 
verontreiniging is in de grond een licht verhoogd gehalte (hoger dan de toenmalige 
streefwaarde) aan koper aangetoond en in het grondwater een licht verhoogd gehalte aan 
chroom (hoger dan de streefwaarde). 
 
Aalburgsestraat 50 
In 1994 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ten behoeve van de aanvraag van 
een bouwvergunning op het zuidelijke gedeelte van het perceel van het 
glastuinbouwbedrijf (gelegen op meer dan 50 meter afstand ten zuiden het de 
onderhavige onderzoekslocatie). Met het onderzoek zijn in de grond geen bodemvreemde 
bijmengingen aangetroffen. In de bovengrond zijn geen verhoogde gehalten aan 
verontreinigende stoffen aangetoond. In de ondergrond is een licht verhoogd gehalte aan 
nikkel (hoger dan de toenmalige A-waarde) en in het grondwater een licht verhoogd 
gehalte aan zink (hoger dan de toenmalige A-waarde) aangetoond. 
 
Bron: 
- bodeminformatie gemeente Wijk en Aalburg 
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BP Polderzicht 
In 2012 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ten behoeve van een deel van  
het bestemmingsplan Polderzicht.  De onderzoekslocatie is kadastraal geregistreerd 
onder gemeente Aalburg, sectie F, met nummer 3957.  
Met het onderzoek is op het noordelijk perceelgedeelte een zeer lichte verontreiniging 
met cadmium, kobalt en nikkel aangetoond. De bovengrond van het zuidelijke perceel-
gedeelte en de ondergrond zijn chemisch niet verontreinigd. Het grondwater is chemisch 
licht verontreinigd met barium. 
 
Bron: 
- Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740, BP Polderzicht (Kragten, rapportnummer MIL 12.056  
  d.d. 18 juni 2012) 
 

2.7 Hypothesen 

Op basis van de bodemkundige gegevens die zijn verzameld met het vooronderzoek 
wordt wat betreft de milieuhygienische kwaliteit van de grond en het grondwater van de 
onderzoekslocatie het volgende verwacht. 
 
Grond 
Door het langdurige agrarische gebruik van de percelen kunnen in de grond diffuus 
verspreide, verhoogde gehalten aan zware metalen worden verwacht als gevolg van het 
periodieke gebruik van kunstmeststoffen. Vanwege het gebruik als tuinbouwgrond en 
boomgaard kunnen mogelijk in de bovengrond van het perceel met nummer 3235 
verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen worden verwacht. 
 
Grondwater 
In het grondwater kunnen als gevolg van verzuring en uitspoeling, verhoogde gehalten 
aan zware metalen worden aangetroffen. 
 
Asbest 
Op de locatie of in de directe omgeving is voor zover bekend nooit bebouwing aanwezig 
geweest waarin asbesthoudend plaatmateriaal zou kunnen zijn gebruikt (aan de buiten-
gevels of op het dak) en zijn voor zover bekend nooit verhardingslagen aangebracht van 
onbewerkt bouw- en sloopafval (met eventueel asbestresten).  
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3 Onderzoeksopzet 

3.1 Bemonsteringsstrategie 

Voor het vaststellen van de chemische kwaliteit van de grond en het grondwater zijn  
de percelen verkennend onderzocht conform NEN 5740 en volgens strategie voor 
onverdachte locaties (strategie ONV). De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van 
circa 6.100 m2. De noodzakelijke aantallen boringen, boordiepten en analyses met een 
dergelijke oppervlakte zijn vermeld in tabel 2. 
 
Tabel 2: Onderzoeksopzet 

Oppervlakte 
Locatie (m2) 

Boringen Analyses 
Tot 0,5 m -mv Tot 2,0 m -mv Met peilbuis Bovengrond Ondergrond Grondwater 

5.000 – 7.000 12 3 1 2 2 1 

 

3.2 Veldwerk 

Het veldwerk is uitgevoerd onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000 door een 
ervaren veldwerker. Het plaatsen van handboringen en peilbuizen, het maken van 
boorbeschrijvingen, het nemen van grondmonsters en het waterpassen is uitgevoerd 
conform het VKB-protocol 2001. 
Het nemen van grondwatermonsters is uitgevoerd conform het VKB-protocol 2002.  
In bijlage 6 is een verklaring opgenomen dat het veldwerk is uitgevoerd conform de 
daarvoor geldende beoordelingsrichtlijnen en protocollen. 
 

3.3 Laboratoriumonderzoek en toetsing 

3.3.1 Grond 

Het chemisch laboratoriumonderzoek is uitgevoerd conform het accreditatieschema 
AS3000 door een RvA-geaccrediteerd laboratorium (Alcontrol BV). De monsters van de 
grond zijn door het laboratorium samengesteld tot mengmonsters. De mengmonsters 
zijn onderzocht op verontreinigende stoffen conform het Standaard-pakket-grond 
(STAP1). Voor de parameters uit dit pakket wordt verwezen naar bijlage 4 (analyse-
rapport) of bijlage 5 (toetsingstabellen). Voor het berekenen van de toetsingswaarden  
zijn van de mengmonsters tevens de gehalten aan lutum en humus bepaald. 
 
Om vast te stellen of sprake is van bodemverontreiniging, zijn de aangetoonde gehalten 
in de grond getoetst aan de Achtergrondwaarden (AW2000) uit de Regeling bodem-
kwaliteit en aan de Interventiewaarden (I) uit de Circulaire bodemsanering. Een gehalte 
in de grond hoger dan de AW2000 wordt aangemerkt als een lichte verontreiniging en 
een gehalte hoger dan de I als een sterke verontreiniging. 

3.3.2 Grondwater 

Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd conform het accreditatieschema AS3000 door 
een RvA-geaccrediteerd laboratorium (Alcontrol BV). De grondwatermonsters zijn 
onderzocht op een pakket aan verontreinigende stoffen conform het Standaardpakket-
water (STAPW). Voor de parameters uit dit pakket wordt verwezen naar bijlage 4 
(analyserapport) of bijlage 5 (toetsingstabel). De analyseresultaten zijn getoetst aan de 
Streef- (S) en Interventiewaarden (I) uit de Circulaire bodemsanering. 





Bax & van Kranenburg Beheer b.v. Resultaten 

 

 
9 

 

4 Resultaten 

4.1 Veldwerk verkennend bodemonderzoek 

Het veldwerk is uitgevoerd op 24 april 2013 door een gecertificeerde veldwerker van 
Kragten (de heer J. Scharnigg). De grondboringen B101 t/m B116 zijn gelijkmatig verdeeld 
over de onderzoekslocatie, waarbij de diepere boringen tot 2,0 m –mv (boring B103, B106, 
B109 en B115) gelijkmatig zijn verdeeld. Boring 103 is afgewerkt met een peilbuis (Pb103) 
voor grondwater-onderzoek. De boor- en peilbuislocaties staan aangegeven op de 
situatietekening in bijlage 2. 
 
De bovengrond van de locatie bestaat uit zandige klei. De dikte van de kleideklaag 
varieert van circa 0,7 meter tot 2,0 meter. Hieronder is matig fijn tot matig grof zand 
aangetroffen. In de bovengrond van de boringen B115 en B116 zijn sporen van baksteen-
resten of aardewerkresten aangetroffen. In alle overige boringen zijn in de grond geen 
bodemvreemde bijmengingen aangetroffen. De profielbeschrijvingen van de boringen 
zijn opgenomen in bijlage 3. 
 
In boring B103 is het grondwater aangetroffen vanaf een diepte van circa 1,3 m –mv.  
De boring is doorgezet tot een diepte van circa 3,45 en afgewerkt met een peilbuis (Pb103: 
filterstelling 2,45 tot 3,45 m –mv). Het grondwater is bemonsterd op 2 mei 2013.  
De veldmetingen aan het grondwater zijn vermeld in tabel 3.  
 
Tabel 3: Veldmetingen grondwater 

Peilbuis 
(nr.) 

Grondwaterpeil 
(m –mv) pH 

EC 
(µS/cm) 

Zintuiglijke 
waarnemingen 

B103 / Pb103 1,32 769 6,56 geen 

 

4.2 Laboratoriumonderzoek 

De monsters van de bovengrond (klei) zijn op het laboratorium per perceel samengesteld 
tot twee mengmonsters (MM101 en MM102). De monsters van de ondergrond (zand en 
klei) zijn samengesteld tot de mengmonsters MM103 (zand) en MM104(klei). Alle meng-
monsters zijn geanalyseerd op stoffen uit het Standaardpakket-grond, inclusief humus 
en lutum (STAP1). Daarnaast is mengmonster MM101 onderzocht op bestrijdings-
middelen (pakket OCB’s). De samenstelling van de mengmonsters en het uitgevoerde 
laboratoriumonderzoek staan vermeld in tabel 4. Het grondwatermonster is onderzocht 
op stoffen uit het Standaardpakket-water (STAPW). 
 
Tabel 4: Samenstelling mengmonsters 

Mengmonster Deellocaties Boring en diepte grondmonster (in cm –mv) Laboratoriumonderzoek 
MM101 Bovengrond 

(klei) 
B101(0-50), B102(0-50), B103(0-50), B104(0-50), 
B105(0-50), B106(0-40), B107(0-50), B108(0-50), 
B109(10-60) en B110(0-50) 

STAP1 + OCB 

MM102 Bovengrond  
(klei) 

B111(0-50), B112(0-50), B113(0-50), B114(0-50), 
B115(0-50), B116(0-50) 

STAP1 

MM103 Ondergrond 
(zand) 

B103(70-120/120-160/160-200), B106(80-130/140-190) 
en B109(160-200) 

STAP1 

MM104 Ondergrond  
(klei) 

B109(70-120/120-160), B115(50-100/120-170/170-200) STAP1 
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4.3 Analyse en toetsing 

De analyserapporten van de grondmonsters en het grondwatermonster zijn opgenomen 
in bijlage 4.  
 

4.3.1 Grondmengmonsters 

De gemeten gehalten zijn op basis van de gehalten aan lutum en organische stof 
omgerekend voor een Standaardbodem en getoetst aan de Achtergrondwaarden 
(AW2000), de Tussenwaarde (T) en de Interventiewaarden (I). De toetsingstabellen zijn 
opgenomen in bijlage 5. De overschrijdingen van de toetsingswaarden zijn samengevat in 
tabel 5. 
 
Tabel 5: Resultaten laboratoriumonderzoek grond 

Mengmonster Deellocatie Overschrijdingen toetsingswaarden 
> AW2000 > T > I 

MM101 Bovengrond (klei) - - - 
MM102 Bovengrond (klei) - - - 
MM103 Ondergrond (zand) - - - 
MM104 Ondergrond (zand) - - - 

 

4.4 Grondwater 

De gemeten gehalten in het grondwater zijn getoetst aan de Streef- , Tussen- en 
Interventiewaarden (toetsingskader Wbb). De overschrijdingen van de toetsingswaarden 
zijn samengevat in tabel 6. 
 
Tabel 6: Resultaten laboratoriumonderzoek grondwater 

Peilbuisnummer Omschrijving Overschrijdingen toetsingswaarden 
> S > T > I 

Pb103 grondwater Barium 
Minerale olie 

- - 

 

4.5 Interpretatie onderzoeksresultaten 

Het licht verhoogde gehalte aan barium in het grondwater is waarschijnlijk regionaal van 
aard. Met het verkennend bodemonderzoek in 2012 is een vergelijkbare concentratie aan 
barium aangetoond.  
Het licht verhoogd gehalte aan minerale olie in het grondwater is niet eenduidig 
verklaarbaar. Voor zover bekend zijn op de locatie geen bronnen aanwezig. In de boven- 
en ondergrond is geen minerale olie aangetoond.  
 

4.6 Toetsing van de onderzoekshypothese(n) 

4.6.1 Boven- en ondergrond 

De hypothese dat de boven- en ondergrond niet verontreinigd zijn, wordt door de 
analyseresultaten bevestigd. In de grond zijn immers geen gehalten aangetoond hoger 
dan de Achtergrondwaard. 

4.6.2 Grondwater 

De hypothese dat in het grondwater regionaal verhoogde gehalten aan zware metalen 
aangetoond kunnen worden, wordt door de onderzoeksresultaten deels bevestigd. 
Vanwege het licht verhoogd gehalte aan minerale olie dient de hypothese onverdacht te 
worden verworpen. Omdat het gehalte lager is dan de Tussenwaarde (waarde voor nader 
onderzoek) is nader onderzoek niet noodzakelijk. 
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5 Conclusies 

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform NEN 5725. De bodem (grond en grondwater) 
van de onderzoekslocatie is vervolgens verkennend onderzocht conform NEN 5740 en 
volgens strategie voor onverdachte locaties (ONV). 
Het veldwerk is uitgevoerd onder certificaat op grond van de BRL 2000 en conform de 
VKB-protocollen 2001 en 2002. Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd conform het 
AS3000. Hiermee voldoet het onderzoek aan de eisen van het Kwalibo. 
 
Op basis van de resultaten van het veldwerk en het laboratoriumonderzoek, kan  
ten aanzien van de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater van  
het onderzoekslocatie gelegen aan Polderzicht te Aalburg, het volgende worden 
geconcludeerd. 
 
In de boven- en ondergrond van de percelen zijn geen gehalten aangetoond hoger dan  
de landelijke Achtergrondwaarden (AW2000). Het grondwater is chemisch licht 
verontreinigd met barium en minerale olie. Het verhoogde gehalte aan barium in het 
grondwater is waarschijnlijk diffuus en regionaal van aard. Voor het licht verhoogd 
gehalte aan minerale olie is vooralsnog verklaring.
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6 Aanbevelingen 

Het licht verhoogd gehalte aan barium en minerale olie in het grondwater, vormen geen 
belemmering voor de bestemmingswijziging alsook voor de aanvraag van een vergunning 
voor de bouw van woningen. 
 
Opgemerkt wordt dat de onderzoeksresultaten een tijdopname zijn. De resultaten van 
een bodemonderzoek worden doorgaans voor een periode van twee jaar als actueel 
beschouwd.  
De resultaten van het onderhavige verkennend bodemonderzoek zijn gebaseerd op een 
steekproefsgewijze monsterneming en analyses van mengmonsters. Hoewel met het 
verkennend onderzoek geen aanwijzingen zijn gevonden voor een fysische of chemische 
bodemverontreiniging, kan de aanwezigheid van zeer plaatselijke (punt-) 
verontreinigingen nooit geheel worden uitgesloten.
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Bijlage 1 Topografische ligging 

 
 
 
Coördinaten:  x= 136.67  /  y= 418.86 (centrum) 





Bax & van Kranenburg Beheer b.v. Bijlagen 

 

 
B-3 

 

Bijlage 2 Situatietekening met boorlocaties 

- Tekening met nummer 13-0831



Status:DEFINITIEF
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Bijlage 3 Profielbeschrijvingen 

- Legenda 
- Boorprofielen
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Bijlage 4 Analyserapporten 

- Alcontrol analyserapport 11886460 (grond) 
- Alcontrol analyserapport 11888465 (grondwater)
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Analyserapport

Blad 1 van 8

ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Kragten
RMe
Postbus 14
6040AA  ROERMOND

Uw projectnaam : BP Polderzicht (grond)
Uw projectnummer : AAL010
ALcontrol rapportnummer : 11886460, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : EBVZYK62

Rotterdam, 07-05-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project AAL010.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM101 B101 (0-50) B102 (0-50) B103 (10-60) B104 (0-50) B105 (0-50) B106 (0-40) B107 (0-50) B108 (0-50)
B109 (10-60) B110 (0-50)

002 Grond (AS3000) MM102 B111 (0-50) B112 (0-50) B113 (0-50) B114 (0-50) B115 (0-50) B116 (0-25)
003 Grond (AS3000) MM103 B103 (70-120) B103 (120-160) B103 (160-200) B106 (80-130) B106 (140-190) B109 (160-200)
004 Grond (AS3000) MM104 B109 (70-120) B109 (120-160) B115 (50-100) B115 (120-170) B115 (170-200)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004

droge stof gew.-% S 83.2 82.6 78.7 73.7
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1
aard van de artefacten g S geen geen geen geen

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 8.5 3.4 <0.5 2.8

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 15 19 4.7 22

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 150 160 37 230
cadmium mg/kgds S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
kobalt mg/kgds S 7.9 9.2 5.1 11
koper mg/kgds S 12 17 <5 14
kwik mg/kgds S <0.05 0.06 <0.05 <0.05
lood mg/kgds S 19 31 <10 15
molybdeen mg/kgds S <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
nikkel mg/kgds S 18 21 12 31
zink mg/kgds S 62 82 26 97

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
fenantreen mg/kgds S <0.01 0.01 <0.01 <0.01
antraceen mg/kgds S <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
fluoranteen mg/kgds S 0.03 0.03 <0.01 <0.01
benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.01 0.02 <0.01 <0.01
chryseen mg/kgds S 0.01 0.02 <0.01 <0.01
benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.01 0.02 <0.01 <0.01
benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.01 0.02 <0.01 <0.01
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.01 0.02 <0.01 <0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.01 0.02 <0.01 <0.01
pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.12
1)

0.17
1)

0.07
1)

0.07
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S 1.2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1 <1 <1 <1
PCB 52 µg/kgds S <1 <1 <1 <1
PCB 101 µg/kgds S <1 <1 <1 <1
PCB 118 µg/kgds S <1 <1 <1 <1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM101 B101 (0-50) B102 (0-50) B103 (10-60) B104 (0-50) B105 (0-50) B106 (0-40) B107 (0-50) B108 (0-50)
B109 (10-60) B110 (0-50)

002 Grond (AS3000) MM102 B111 (0-50) B112 (0-50) B113 (0-50) B114 (0-50) B115 (0-50) B116 (0-25)
003 Grond (AS3000) MM103 B103 (70-120) B103 (120-160) B103 (160-200) B106 (80-130) B106 (140-190) B109 (160-200)
004 Grond (AS3000) MM104 B109 (70-120) B109 (120-160) B115 (50-100) B115 (120-170) B115 (170-200)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004

PCB 138 µg/kgds S <1 <1 <1 <1
PCB 153 µg/kgds S <1 <1 <1 <1
PCB 180 µg/kgds S <1 <1 <1 <1
som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S <1
p,p-DDT µg/kgds S <3
som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 2.8 1)

o,p-DDD µg/kgds S <1
p,p-DDD µg/kgds S <1
som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1)

o,p-DDE µg/kgds S <1
p,p-DDE µg/kgds S <1
som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 1.4

1)

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds 5.6 1)

aldrin µg/kgds S <1
dieldrin µg/kgds S <1
endrin µg/kgds S <1
som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds S 2.1 1)

isodrin µg/kgds S <1
telodrin µg/kgds S <1
alpha-HCH µg/kgds S <1
beta-HCH µg/kgds S <1
gamma-HCH µg/kgds S <1
delta-HCH µg/kgds S <1
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds 2.8

1)

heptachloor µg/kgds S <1
cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S 1.4
1)

alpha-endosulfan µg/kgds S <1
hexachloorbutadieen µg/kgds S <1
trans-chloordaan µg/kgds S <1
cis-chloordaan µg/kgds S <1
som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1)

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 17

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds <5 <5 <5 <5

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM101 B101 (0-50) B102 (0-50) B103 (10-60) B104 (0-50) B105 (0-50) B106 (0-40) B107 (0-50) B108 (0-50)
B109 (10-60) B110 (0-50)

002 Grond (AS3000) MM102 B111 (0-50) B112 (0-50) B113 (0-50) B114 (0-50) B115 (0-50) B116 (0-25)
003 Grond (AS3000) MM103 B103 (70-120) B103 (120-160) B103 (160-200) B106 (80-130) B106 (140-190) B109 (160-200)
004 Grond (AS3000) MM104 B109 (70-120) B109 (120-160) B115 (50-100) B115 (120-170) B115 (170-200)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004

fractie C12 - C22 mg/kgds <5 <5 <5 <5
fractie C22 - C30 mg/kgds <5 <5 <5 <5
fractie C30 - C40 mg/kgds <5 <5 <5 <5
totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20 <20 <20 <20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

hexachloorbenzeen Grond (AS3000) Conform AS3020-2
PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDT Grond (AS3000) Conform AS3020-1
p,p-DDT Grond (AS3000) Idem
som DDT (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDD Grond (AS3000) Idem
p,p-DDD Grond (AS3000) Idem
som DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDE Grond (AS3000) Idem
p,p-DDE Grond (AS3000) Idem
som DDE (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
aldrin Grond (AS3000) Idem
dieldrin Grond (AS3000) Idem
endrin Grond (AS3000) Idem
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

isodrin Grond (AS3000) Idem
telodrin Grond (AS3000) Idem
alpha-HCH Grond (AS3000) Idem
beta-HCH Grond (AS3000) Idem
gamma-HCH Grond (AS3000) Idem
delta-HCH Grond (AS3000) Conform AS3020-3
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. GCMS
heptachloor Grond (AS3000) Conform AS3020-1
cis-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
trans-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
som heptachloorepoxide (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grond (AS3000) Idem
hexachloorbutadieen Grond (AS3000) Idem
trans-chloordaan Grond (AS3000) Idem
cis-chloordaan Grond (AS3000) Idem
som chloordaan (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem

Grond (AS3000) Conform AS3020

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y4253336 26-04-2013 24-04-2013 ALC201
001 Y4253342 26-04-2013 24-04-2013 ALC201
001 Y4254074 26-04-2013 24-04-2013 ALC201
001 Y4254084 26-04-2013 24-04-2013 ALC201
001 Y4254089 26-04-2013 24-04-2013 ALC201
001 Y4254090 26-04-2013 24-04-2013 ALC201
001 Y4254095 26-04-2013 24-04-2013 ALC201
001 Y4254098 26-04-2013 24-04-2013 ALC201
001 Y4254099 26-04-2013 24-04-2013 ALC201
001 Y4254105 26-04-2013 24-04-2013 ALC201
002 Y4227633 26-04-2013 24-04-2013 ALC201
002 Y4253794 26-04-2013 24-04-2013 ALC201
002 Y4253799 26-04-2013 24-04-2013 ALC201
002 Y4253802 26-04-2013 24-04-2013 ALC201
002 Y4253805 26-04-2013 24-04-2013 ALC201
002 Y4253806 26-04-2013 24-04-2013 ALC201
003 Y4253330 26-04-2013 24-04-2013 ALC201
003 Y4253332 26-04-2013 24-04-2013 ALC201
003 Y4254078 26-04-2013 24-04-2013 ALC201
003 Y4254079 26-04-2013 24-04-2013 ALC201
003 Y4254082 26-04-2013 24-04-2013 ALC201
003 Y4254091 26-04-2013 24-04-2013 ALC201
004 Y4253793 26-04-2013 24-04-2013 ALC201
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

004 Y4253795 26-04-2013 24-04-2013 ALC201
004 Y4253803 26-04-2013 24-04-2013 ALC201
004 Y4254103 26-04-2013 24-04-2013 ALC201
004 Y4254104 26-04-2013 24-04-2013 ALC201
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Kragten
Dhr. R. Meuwissen
Postbus 14
6040AA  ROERMOND

Uw projectnaam : BP Polderzicht (grondwater)
Uw projectnummer : AAL0010
ALcontrol rapportnummer : 11888465, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : KAJPQF9C

Rotterdam, 10-05-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project AAL0010.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

Pb103

Analyse Eenheid Q 001

METALEN
barium µg/l S 250
cadmium µg/l S <0.8
kobalt µg/l S <5
koper µg/l S <15
kwik µg/l S <0.05
lood µg/l S <15
molybdeen µg/l S <3.6
nikkel µg/l S <15
zink µg/l S <60

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2
tolueen µg/l S <0.2
ethylbenzeen µg/l S <0.2
o-xyleen µg/l S <0.1
p- en m-xyleen µg/l S <0.2
xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21
styreen µg/l S <0.2
naftaleen µg/l S 0.05

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.6
1,2-dichloorethaan µg/l S <0.6
1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1
cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l 0.14

dichloormethaan µg/l S <0.2
1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.25
1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.25
1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.25
som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.53

tetrachlooretheen µg/l S <0.1
tetrachloormethaan µg/l S <0.1
1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1
1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1
trichlooretheen µg/l S <0.6
chloroform µg/l S <0.6
vinylchloride µg/l S <0.1
tribroommethaan µg/l S <0.2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l <25

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

Pb103

Analyse Eenheid Q 001

fractie C12 - C22 µg/l 25
fractie C22 - C30 µg/l 35
fractie C30 - C40 µg/l 40
totaal olie C10 - C40 µg/l S 100

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1165094 03-05-2013 02-05-2013 ALC204
001 G8357640 03-05-2013 02-05-2013 ALC236
001 G8357641 03-05-2013 02-05-2013 ALC236
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Bijlage 5 Toetsingstabellen 

- Grondmonsters 
- Grondwatermonster 
 



Projectnaam BP Polderzicht (grond) 
Projectcode AAL010 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
       
Monstercode MM101 AW 1/2(AW+I) I AS3000 
Bodemtype 1    EIS 
       
 
 
droge stof(gew.-%) 83,2 --     
gewicht artefacten(g) <1 --     
aard van de artefacten(g) Geen --     
 
 
organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 

8,5 --     

 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 15 --     
 
METALEN 
barium+ 150    623 129 
cadmium <0,2  0,52 5,9 11 0,52 
kobalt 7,9  10 71 131 10 
koper 12  32 93 154 32 
kwik <0,05  0,13 16 32 0,13 
lood 19  43 251 458 43 
molybdeen <0,5  1,5 96 190 1,5 
nikkel 18  25 48 71 25 
zink 62  108 331 554 108 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01 --     
fenantreen <0,01 --     
antraceen <0,01 --     
fluoranteen 0,03 --     
benzo(a)antraceen 0,01 --     
chryseen 0,01 --     
benzo(k)fluoranteen 0,01 --     
benzo(a)pyreen 0,01 --     
benzo(ghi)peryleen 0,01 --     
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,01 --     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

0,12  1,5 21 40 1,0 

 
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen(µg/kgds) 1,2  7,2 854 1700 7,2 
 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28(µg/kgds) <1 --     
PCB 52(µg/kgds) <1 --     
PCB 101(µg/kgds) <1 --     
PCB 118(µg/kgds) <1 --     
PCB 138(µg/kgds) <1 --     
PCB 153(µg/kgds) <1 --     
PCB 180(µg/kgds) <1 --     
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

4,9  17 434 850 42 

 
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT(µg/kgds) <1 --     
p,p-DDT(µg/kgds) <3 --     
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 2,8  170 808 1445 119 
o,p-DDD(µg/kgds) <1 --     
p,p-DDD(µg/kgds) <1 --     
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 1,4  17 14458 28900 12 
o,p-DDE(µg/kgds) <1 --     
p,p-DDE(µg/kgds) <1 --     
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 1,4  85 1020 1955 60 
som DDT,DDE,DDD (0.7 
factor)(µg/kgds) 

5,6 --    190 

aldrin(µg/kgds) <1    272  
dieldrin(µg/kgds) <1 --     
endrin(µg/kgds) <1 --     



som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

2,1  13 1706 3400 11 

isodrin(µg/kgds) <1 --     
telodrin(µg/kgds) <1 --     
alpha-HCH(µg/kgds) <1  0,85 7225 14450 4,2 
beta-HCH(µg/kgds) <1  1,7 681 1360 4,2 
gamma-HCH(µg/kgds) <1  2,6 511 1020 4,2 
delta-HCH(µg/kgds) <1 --     
som a-b-c-d HCH (0.7 
factor)(µg/kgds) 

2,8 --     

heptachloor(µg/kgds) <1 a 0,60 1700 3400 4,2 
cis-heptachloorepoxide(µg/kgds) <1 --     
trans-
heptachloorepoxide(µg/kgds) 

<1 --     

som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

1,4  1,7 1701 3400 6,0 

alpha-endosulfan(µg/kgds) <1  0,76 1700 3400 4,2 
hexachloorbutadieen(µg/kgds) <1  2,6   4,2 
trans-chloordaan(µg/kgds) <1 --     
cis-chloordaan(µg/kgds) <1 --     
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

1,4  1,7 1701 3400 6,0 

som 
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem(µg/kgds) 

17 --     

 
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 --     
fractie C12 - C22 <5 --     
fractie C22 - C30 <5 --     
fractie C30 - C40 <5 --     
totaal olie C10 - C40 <20  162 2206 4250 162 
       
 
Monstercode en monstertraject 
1  11886460-001     MM101 B101 (0-50) B102 (0-50) B103 (10-60) B104 (0-

50) B105 (0-50) B106 (0-40) B107 (0-50) B108 (0-50) B109 (10-60) B110 
(0-50) 

 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan 

het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; 

grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of 

geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 
rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen 
achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 
rapportagegrens-eis. 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij 
duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake is van 
thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: lutum 15%; humus 8.5%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% 
en organische stof = 10%.) 



 
Projectnaam BP Polderzicht (grond) 
Projectcode AAL010 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
       
Monstercode MM102 AW 1/2(AW+I) I AS3000 
Bodemtype 1    EIS 
       
 
 
droge stof(gew.-%) 82,6 --     
gewicht artefacten(g) <1 --     
aard van de artefacten(g) Geen --     
 
 
organische stof 
(gloeiverlies)(% vd DS) 

3,4 --     

 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 19 --     
 
METALEN 
barium+ 160    742 153 
cadmium <0,2  0,46 5,2 10 0,46 
kobalt 9,2  12 83 155 12 
koper 17  32 91 150 32 
kwik 0,06  0,13 16 32 0,13 
lood 31  43 247 451 43 
molybdeen <0,5  1,5 96 190 1,5 
nikkel 21  29 56 83 29 
zink 82  112 344 577 112 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01 --     
fenantreen 0,01 --     
antraceen <0,01 --     
fluoranteen 0,03 --     
benzo(a)antraceen 0,02 --     
chryseen 0,02 --     
benzo(k)fluoranteen 0,02 --     
benzo(a)pyreen 0,02 --     
benzo(ghi)peryleen 0,02 --     
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,02 --     
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

0,17  1,5 21 40 1,0 

 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28(µg/kgds) <1 --     
PCB 52(µg/kgds) <1 --     
PCB 101(µg/kgds) <1 --     
PCB 118(µg/kgds) <1 --     
PCB 138(µg/kgds) <1 --     
PCB 153(µg/kgds) <1 --     
PCB 180(µg/kgds) <1 --     
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

4,9  6,8 173 340 17 

 
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 --     
fractie C12 - C22 <5 --     
fractie C22 - C30 <5 --     
fractie C30 - C40 <5 --     
totaal olie C10 - C40 <20  65 882 1700 65 
       
 
Monstercode en monstertraject 
1  11886460-002     MM102 B111 (0-50) B112 (0-50) B113 (0-50) B114 (0-50) 

B115 (0-50) B116 (0-25) 
 
 
 
 



De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan 

het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; 

grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of 

geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 
rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen 
achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 
rapportagegrens-eis. 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij 
duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake is van 
thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: lutum 19%; humus 3.4%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% 
en organische stof = 10%.) 



 
Projectnaam BP Polderzicht (grond) 
Projectcode AAL010 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
       
Monstercode MM103 AW 1/2(AW+I) I AS3000 
Bodemtype 1    EIS 
       
 
 
droge stof(gew.-%) 78,7 --     
gewicht artefacten(g) <1 --     
aard van de artefacten(g) Geen --     
 
 
organische stof 
(gloeiverlies)(% vd DS) 

<0,5 --     

 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 4,7 --     
 
METALEN 
barium+ 37    318 66 
cadmium <0,2  0,36 4,1 7,9 0,36 
kobalt 5,1  5,5 38 70 5,5 
koper <5  21 61 100 21 
kwik <0,05  0,11 13 26 0,11 
lood <10  33 193 354 33 
molybdeen <0,5  1,5 96 190 1,5 
nikkel 12  15 28 42 15 
zink 26  67 206 345 67 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01 --     
fenantreen <0,01 --     
antraceen <0,01 --     
fluoranteen <0,01 --     
benzo(a)antraceen <0,01 --     
chryseen <0,01 --     
benzo(k)fluoranteen <0,01 --     
benzo(a)pyreen <0,01 --     
benzo(ghi)peryleen <0,01 --     
indeno(1,2,3-cd)pyreen <0,01 --     
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

0,07  1,5 21 40 1,0 

 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28(µg/kgds) <1 --     
PCB 52(µg/kgds) <1 --     
PCB 101(µg/kgds) <1 --     
PCB 118(µg/kgds) <1 --     
PCB 138(µg/kgds) <1 --     
PCB 153(µg/kgds) <1 --     
PCB 180(µg/kgds) <1 --     
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

4,9 a 4,0 102 200 9,8 

 
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 --     
fractie C12 - C22 <5 --     
fractie C22 - C30 <5 --     
fractie C30 - C40 <5 --     
totaal olie C10 - C40 <20  38 519 1000 38 
       
 
Monstercode en monstertraject 
1  11886460-003     MM103 B103 (70-120) B103 (120-160) B103 (160-200) 

B106 (80-130) B106 (140-190) B109 (160-200) 
 
 
 
 



De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan 

het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; 

grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of 

geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 
rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen 
achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 
rapportagegrens-eis. 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij 
duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake is van 
thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: lutum 4.7%; humus 0.5%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% 
en organische stof = 10%.) 



 
Projectnaam BP Polderzicht (grond) 
Projectcode AAL010 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
       
Monstercode MM104 AW 1/2(AW+I) I AS3000 
Bodemtype 1    EIS 
       
 
 
droge stof(gew.-%) 73,7 --     
gewicht artefacten(g) <1 --     
aard van de artefacten(g) Geen --     
 
 
organische stof 
(gloeiverlies)(% vd DS) 

2,8 --     

 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 22 --     
 
METALEN 
barium+ 230    831 172 
cadmium <0,2  0,47 5,3 10 0,47 
kobalt 11  14 93 172 14 
koper 14  33 95 158 33 
kwik <0,05  0,14 17 33 0,14 
lood 15  44 255 466 44 
molybdeen <0,5  1,5 96 190 1,5 
nikkel 31  32 62 91 32 
zink 97  120 369 618 120 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01 --     
fenantreen <0,01 --     
antraceen <0,01 --     
fluoranteen <0,01 --     
benzo(a)antraceen <0,01 --     
chryseen <0,01 --     
benzo(k)fluoranteen <0,01 --     
benzo(a)pyreen <0,01 --     
benzo(ghi)peryleen <0,01 --     
indeno(1,2,3-cd)pyreen <0,01 --     
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

0,07  1,5 21 40 1,0 

 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28(µg/kgds) <1 --     
PCB 52(µg/kgds) <1 --     
PCB 101(µg/kgds) <1 --     
PCB 118(µg/kgds) <1 --     
PCB 138(µg/kgds) <1 --     
PCB 153(µg/kgds) <1 --     
PCB 180(µg/kgds) <1 --     
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

4,9  5,6 143 280 14 

 
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 --     
fractie C12 - C22 <5 --     
fractie C22 - C30 <5 --     
fractie C30 - C40 <5 --     
totaal olie C10 - C40 <20  53 727 1400 53 
       
 
Monstercode en monstertraject 
1  11886460-004     MM104 B109 (70-120) B109 (120-160) B115 (50-100) 

B115 (120-170) B115 (170-200) 
 
 
 
 



De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan 

het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; 

grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of 

geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 
rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen 
achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 
rapportagegrens-eis. 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij 
duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake is van 
thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: lutum 22%; humus 2.8%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% 
en organische stof = 10%.) 



Projectnaam BP Polderzicht (grondwater) 
Projectcode AAL0010 
  
Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 
       
Monstercode Pb103 S 1/2(S+I) I AS3000 
Bodemtype 1    EIS 
       
 
METALEN 
barium 250 * 50 338 625 50 
cadmium <0,8 a 0,40 3,2 6,0 0,80 
kobalt <5  20 60 100 20 
koper <15  15 45 75 15 
kwik <0,05  0,050 0,18 0,30 0,050 
lood <15  15 45 75 15 
molybdeen <3,6  5,0 152 300 5,0 
nikkel <15  15 45 75 15 
zink <60  65 432 800 65 
 
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0,2  0,20 15 30 0,20 
tolueen <0,2  7,0 504 1000 7,0 
ethylbenzeen <0,2  4,0 77 150 4,0 
o-xyleen <0,1 --     
p- en m-xyleen <0,2 --     
xylenen (0.7 factor) 0,21 a 0,20 35 70 0,21 
styreen <0,2  6,0 153 300 6,0 
naftaleen 0,05 * 0,01 35 70 0,050 
 
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan <0,6  7,0 454 900 7,0 
1,2-dichloorethaan <0,6  7,0 204 400 7,0 
1,1-dichlooretheen <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10 
cis-1,2-dichlooretheen <0,1 --     
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 --     
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 

0,14 a 0,01 10 20 0,20 

dichloormethaan <0,2 a 0,01 500 1000 0,20 
1,1-dichloorpropaan <0,25 --     
1,2-dichloorpropaan <0,25 --     
1,3-dichloorpropaan <0,25 --     
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 

0,53  0,80 40 80 0,52 

tetrachlooretheen <0,1 a 0,01 20 40 0,10 
tetrachloormethaan <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10 
1,1,1-trichloorethaan <0,1 a 0,01 150 300 0,10 
1,1,2-trichloorethaan <0,1 a 0,01 65 130 0,10 
trichlooretheen <0,6  24 262 500 24 
chloroform <0,6  6,0 203 400 6,0 
vinylchloride <0,1 a 0,01 2,5 5,0 0,20 
tribroommethaan <0,2    630 2,0 
 
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <25 --     
fractie C12 - C22 25 --     
fractie C22 - C30 35 --     
fractie C30 - C40 40 --     
totaal olie C10 - C40 100 * 50 325 600 100 
       
 
Monstercode en monstertraject 
1  11888465-001     Pb103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering 2009, zoals gewijzigd op 3 april 
2012. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het 

gemiddelde van de streef- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en 

interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; 

grondwaterprotocollen 3110 t/m 3190 versie 3,25 juni 2008. 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen 

streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 
rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
streefwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde 
voor opgesteld), en groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 
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Bijlage 6 Conformiteitsverklaring 



Ø»¬ ª»´¼©» ®µ ¬ »² ¾»¸±»ª» ª ¿ ² ¸» ¬ ³ · ´ · » « µ « ² ¼· ¹ ¾±¼»³ ±²¼»®¦±» µ · « · ¬¹»ª±»®¼ ¼±±® ± º ±²¼»® ¼ ·®»½¬ ¬±»¦·½¸¬
ª¿ ² 7 7 ² ± º ³»»®¼»®» »®ª¿®»² ø¹»½»®¬·º·½»»®¼» 7 ² »®µ»²¼»÷ ª»´¼©»®µ»®ø÷ò
Ü» ² ¿¿ ³ ø±º ²¿³»²÷ ª ¿ ² ¼» ª»´¼©»®µ» ® » ² ¼» ¸±»¼¿²·¹¸»·¼ © ¿ ¿® ·² ¼»¦» ¬· ¶¼»²  ¸»¬ ª »´¼©» ®µ ¦ · ¶²
±°¹»¬®»¼»² ¬¿¿² ¸·»®±²¼»® ª »®³ » ´¼ ò

Ü» ·² ¸»¬ µ¿¼»® ª ¿² ¼» ÞÎÔ  îððð »®µ»²¼» ª»´¼©»®µ»® ª ¿²  ¦ · ¶² ¾ · ¶ Í»²¬»®²±ª»³ ¹»®»¹·¬®»»®¼
±²¼»® ½ »® ¬ · º · ½¿ ¿¬² «³ ³ »® êêïíðîò Ü» ¿ ½¬«¿´ ·¬» · ¬ ª¿ ² ¼» ®»¹·¬®¿ ¬·» µ ¿ ² © ± ®¼ » ² ¹»ª»®·º· »»®¼ ±° ¼» ·¬» ª ¿ ²
Í»²¬»®²±ª»³ ø©©©òÍ»²¬»®²±ª»³ò²´ñÞ±¼»³ °´«ñ ÷ ò

Ü» ª»´¼©»®µ»® ª» ®µ´¿®»² ¼±±® ³ ·¼ ¼ » ´ ª ¿ ² ±²¼ »®¬»µ»² ·² ¹ ¸»¬ ª»´¼©» ®µ æ

¹»¸»»´

¬» ¸»¾¾»² «·¬¹»ª±»®¼ ½ ± ² º± ®³ ¼» ÞÎÔ Í×ÕÞ îððð »² ¼»

îððï ñ îððî ñ

Ð®±¶»½¬²«³³»®æ

Ð´¿¿¬ »² ¼ ¿ ¬« ³ «·¬ª±»®·²¹ ª»´¼©»®µæ ò ùÂÊÂ´®ùøëÂòÂÂòòò

Ê»´¼©»®µ»®ø÷æ Ü ¿ ¬« ³ æ Ø¿²¼¬»µ»²·²¹æ

øµ©¿´ ·¬» ·¬ ª»®¿²¬©±±®¼»´· ¶µ»÷æò

ø²¿¿³ î÷æø²¿¿³ î÷æ

ø²¿¿³ í÷æ

Ñ³½¸®· ¶ª ·²¹ ¿º © · ¶ µ ·² ¹ » ² ¬ ò± òªò °®±¬±½ ±´æ

� ø±³½¸®·¶ª·²¹÷æ

ö Ü±±®¸¿´»² ©¿¬ ²·»¬ ª¿² ¬±»°¿·²¹ ·
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Bijlage 7 Bodeminformatie gemeente Aalburg 

Bron: 
- Bodeminformatiesysteem gemeente Aalburg 
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Bijlage 8 Foto’s onderzoekslocatie 

 
 
Foto 1: perceel 3225 
 

 
 
Foto 2: perceel 3718 


