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0. SAMENVATTING 

Locatie: Hoekje 8 te Almkerk 

Kadastrale aanduiding: 

Aanleiding: 

Oppervlakte onderzoei<slocatie: 

Huidige situatie: 

Historische gegevens: 

Soort onderzoek: 

Aantal boringen: 

Bodemopbouw: 

Zintuiglijke waarnemingen: 

Aantal onderzochte monsters: 

Verontreiniging grond: 

gemeente Almkerk, sectie F, nr. 205 

nieuwbouw waning 

circa 200 m2 

op het perceel is een hoveniersbedrijf gevesligd met 

een waning, kassen, schuren en kweekgrond; een dee! 

van het teiTein is verhard mel tegels 

in het verleden maakte de onderzoekslocatie deel uit 

van een boomgaard; mogelijk zijn destijds 

organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB) gebn1ikt 

waardoor de toplaag van de bodem is veronlreinigd; 

verder geen bijzonderheden 

voorouderzoek: NEN 5725 

bodemonderzoek: NEN 5740, verdachte locatie, 

diffuse bodembelasting, helerogeen verdeelde 

verontreiniging op schaal van monstememing (VED

HE), waarbij de toplaag van het maaiveld verdacht is 

voor verontreiniging mel bestrijdingsmiddelen (OCB); 

in verband met de voorzieue nieuwbouw wordt deze 

onderzoeksstrategie aangevuld tot de strategic voor 

eeu onverdachte locatie (ONV) 

3x 0,5 m-mv 

lx 2,0 m-mv 

lx 3,0 m-nw + peilfilter (NPR) 

vanaf maaiveld tot minimaal 3,0 m-mv klei 

geen bijzonderheden 

2x toplaag (NEN-pakket + OCB) 

l x onderlaag (NEN-pakket) 

1 x grondwater (NEN-pakket) 

toplaag: Iicht met eukele zware meta len, P AK en OCB 

onderlaag: geen 
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Veroutreiniging grondwater: 

Oorznak verontrciuiging(en): 

Condusies: 

Iicht met barium, molybdeen, som xylenen' en som 

d ichlooretheen 

groud: antropogeen gebmik en het toepassen van 

bestrijdingsmiddelen 

grondwater 

ophoping 

(barium, molybcleen): natuurlijke 

grondwater (som dichlooretheen): op basis van de 

historische gegevens is geeu oorzaak te noemen 

milieuhygienisch gezieu geen bezwaar tegen 

voorziene nieuwbouw 

* n.a.v. AS3000-correctie, voor nadere toelichting wordt verwezen nnar pag. 12, parngrnaf4.4 
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1. INLEIDJNG 

In opdracht van KDE arcbitecten (d.d. 21-07-2014) is door van Dijk geo- en milieutechniek b.v. een 

verkennend bodemonderzoek (conform NEN 5740) uitgevoerd op bet perceel Hoekje 8 te Almkerk. 

Op bet onderhavige perceel is de nieuwbouw van een wouing voorzien. Ten behoeve van de aanvraag 

omgevingsvergunning client de mil ieuhygienische situatie van de bodern (grand en grondwater) te 

worden vastgelegd. 

Inzake het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is tussen van Dijk geo- en milieutechniek b.v. en 

de opdrachtgever op geen enkele juridische, financiele, personele of andere wijze een relatie die de 

onafhankelijkheid van het resultaat heeft kunnen bei'nvloeden. 

2. VOORONDERZOEK 

2.1 AJgemeeu 

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725 'Strategie voor bet uitvoeren van 

vooronderzoek bij verkem1end en nader onderzoek'. Onderstaand is een beschrijving van de historiscbe, 

de huidige en de toekomstige situatie weergegeveu. 

HNIEK b.v. 

Het gebied waarbilmen het vooronderzoek is uitgevoerd betreft de onderhavige onderzoekslocatie 

(geografisch besluitvormingsgebied) en bet gedeelte van de aangrenzende perceleu bumen 50 m vanaf 

de grens van de ouderzoekslocatie. 

Ten behoeve van het vooronderzoek zijn de volgende infonnatiebrormen geraadpleegd: 

- gemeente Woudrichem; 

- opdrachtgever; 

- www.bodemloket.nl ; 

- www.watwaswaar.nl (kaartmateriaal van 1988, 1981, 1969,1958, 1953 en 1936); 

- grondwaterkaart van Nederland van de dienst Grondwaterverkernting TNO; 

- geo- en milieutechniscb arcbiefvan Dijk geo- en milieutechniek b.v.; 

De sclu·ifte lijk infonnatie is opgenomen als bijlage 2. 

Voorts is te r plaatse een veldinspectie uitgevoerd. 

2.2 Huidige situatie 

De Jigging van de onderzoekslocatie is globaal aangeduid op een topografische kaart, die is opgenomen 

als bijlage 1.1. 

Het onderhavige perceel (gemeente Almkerk, sectie F, nr. 205) is gelegen in het buitengebied ten oosten 

van de dorpskem A.lmkerk. Op het perceel is een hoveniersbedrijf gevestigd met een woning, schuren, 

kassen en kweekgrond voor planten en struiken. Het maaiveld is deels verbard met tegels en deels 

onverhard. 
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· EN MILIEUT 

De onderzoekslocatie bevindt zich ter hoogte van een schuur die ten westen van de woning (Hoekje 8) 

staat. De situatietekening van de onderzoekslocatie is opgenomen als bijlage 1.2; een foto-overzicht als 

bijlage 1.3. 

Tijdens de op het perceel uitgevoerde veldinspectie zijn geen bijzonderheden op of aan de bodem en de 

aanwezige begroeiing waargenomen die duiden op de moge1ijke aauwezigheid van een bodem

verontreinig ing. Hierbij is met name gelet op verzakkingen of ophogingen, verkleuringen als gevolg van 

brand of lozingen, halfverhardingen met puin, sintels, slakken e.d. en de aanwezigheid van voor asbest 

verdacht materiaal op het maaiveld of aanwezig als dakbedekking. 

2.3 Historische situatie 

Op het onderhavige perceel was in het verleden (vanaf circa 1936 tot circa 1953) eeu boomgaard 

aanwezig. Mogelijk is destijds gebruik gemaakt van organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB) waardoor 

de toplaag van de bodem is verontreinigd. Vootis zijn op bet perceel op ruime afstand tennoorden en 

noordoosten van de onderzoeks1ocatie sloten gedempt. Onbekend is walllleer en waarmee de sloten zijn 

gedempt. 

De schuur ter hoogte van de onderzoekslocatie is gebouwd in de jaren '70. 

Circa 40 m ten oosten van de onderzoekslocatie, onder de oprit van Hoekje 8a, heeft een 

huisbrandolie tank met een inhoud van 300 I gelegen. In 1993 is de tank inwendig gereinigd en is in de 

bodem eeu verontreiniging aangetroffen. In 2008 is deze bodemverontreiniging in kaart gebracht en in 

2009 zijn de tank en de bodemveront reiniging gesaneerd onder Kiwa-richtlijnen. Het certificaat is 

opgenorueu in bijlage 2. 

2 .4 Toekomstigc situatie 

Na sloop van de scbuur is op de onderzoeks1ocatie de nieuwbouw van een woning voorzien. De 

bouwlocatie heeft een oppervlakte van circa 200 m2 en staat aangegeven als onderzoekslocatie op de 

situatietekening (zie bij1age 1.2). 

2.5 Bodemopbouw en geohydrologie 

Voor bet bepalen van de te verwachteu regionale bodemopbouw en grondwaterstromingsrichting, is de 

grondwaterkaart van Nederland van de dienst Grondwaterverkem1ing TNO, kaartblad Utrecht 31 oost, 

32 west, 38 oost, 39 west (ten noorden van Lek en Nederrijn), uitgave 1978, gehanteerd. 

Uit de kaart met geohydro1ogische profielen (profiel A-A' ) blijkt g1obaal dat er zich vanaf maaiveld tot 

circa 8,0 m-mv een kleipakket bevindt. Dit kleipakket ligt op een zandpakket dat zich tot meer dan 

LO,O m-mv uitstrekt. Lokale afwijkingen hiervan zijn niet uit te sluiten. 

Uit de isohypsenkaart met de stijghoogten in het eerste watervoerende pakket b)jjkt dat de 

grondwaterstromingsrichting westelijk is. 
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2.6 Couclusie 

Op basis van de voorlumden gegeveus is het onderzoek opgezet confonn de NEN 5740 

'onderzoeksstrategie voor een verdacbte locatie', difti1se bodembelasting, beterogeen verdeelde 

verontreiniging op scbaal van monstememing (VED-HE), waarbij de toplaag van bet maaiveld verdacht 

is voor verontreiniging met organocWoorbestrijdi.ngsmiddelen (OCB). In verband met de voorziene 

nieuwbouw wordt deze strategie aangevuld tot de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie 

(ONV). 

3. VELDONDERZOEK 

3.1 Algemeen 

Het veldwerk is verricht door van Dijk geo- en milieutechniek b.v., vestiging de Meem, confonn BRL 

SIKB 2000 en de geldende NEN-voorsclu·iften van het Nederlands Nonnalisatie Instihmt. 

De veldwerkzaamhedeu zijn op 28-07-2014 nitgevoerd door dhr. R. Bouma, waama het grondwater op 

04-08-2014 is bemonsterd door dhr. E. Brouwer. 

De veldwerkzaambeden ziju onafbankelijk van de opdrachtgever uitgevoerd; de ouafhankelijkheids

verklaring is als bijlage 4 opgenomen. 

3.2 Veldwerkzaamheden 

Verspreid over de onderzoekslocatie zijn in totaal vijfbori.ngen uitgevoerd (nrs. 1 t/m 5). Boring 1 is tot 

een diepte van 3,0 111-lllV verricht en afgewerkt met een peilfilter voor de bemonstering van bet ondiepe 

grondwater. Boring 2 is tot een diepte van 2,0 m-mv uitgevoerd; de overige boringen tot 0,5 m-mv. 

De boringen zijn uitgevoerd met de edelmanboor. De boorlocaties zijn op schaal ingetekend op de 

situatietekening (zie bijlage 1.2). 

3.3 Bodemopbouw 

De bodemopbouw, bescb.reven aan de hand van de uitgevoerde boringen, is verwerkt in de 

boorbeschrijvi.ngen die ziju opgenomen in bijlage 3. 

De bodem ter plaatse bestaat vauaf maaiveld tot de geboorde diepte van 3,0 m-mv uit klei. Ten tijde van 

de uitvoering van de grondboringen is de grondwaterstand vastgesteld roud 1,5 m-mv. 

3.4 Zintttiglij ke waarnemingen 

Tijdens de uitvoeri.ng van het veldwerk is het opgeboorde bodenm1ateriaal op basis van zinh1iglijke 

waamemingen en velddetectiemetboden beoordeeld op afwijki.ngen zoals de aanwezigheid van 

aardolieproducten en bodemvreemd materiaal (pui.n, asbest, kooldelen e.d.). Daarbij ziju geen 

bij zonderheden waargenomen. 

Tijdens de bemonstering van het grondwater zijn eveueens geen aanwtJzmgen voor de eveutuele 

aanwezigheid van verontreinigingen (geur, oliefilm, drij f- en of zaklaag) waargenomen. 
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GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v. 

3.5 Monstername en veldmetingcn 

De bodem is per in het veld te onderscheiden bodemlaag bemonsterd, waarbij in de bovenste twee meter 

een bemonsteringstraject is aaugehouden van ten boogste 0,5 meter. De per boring verkregen 

grondmonsters zijn aangegeven in de boorbeschrijvingen (zie bijlage 3). 

Grondwatem1onstemame is uitgevoerd ter plaatse van het aangebrachte peilfilter. Het afpompen en de 

bemonstering van bet grondwater is uitgevoerd confonn NEN 5744:20 II . Het betreft bier een goed 

(verlaging waterstand <50 em) toelopend filter, waarbij het filterdeeluog volledig vol met water stond. 

Derhalve heeft geen beluchting van het te bemonsteren water plaatsgevondeu. ln totaal is voorafgaand 

aan de bemonstering > 4,5 liter water afgepompt. Het monster heeft als code het nummer van de 

betreffende boring, aangeVltld met de letter A (freatisch grondwater). 

In het veld, zijn voorafgaand aan de bemonstering, de zuurgraad (pH), de geleidbaarheid (EC), 

temperatuur en de troebelheid (NTU), van bet bemonsterde grondwater bepaald. In tabel I is voor het 

peilfilter naast de voomoemde parameters tevens de grondwaterstaud voor afpompen weergegeven. 

Tabell. Grondwaterstaud, [>R, EC, tcmperatuur en troebellieid 

peilfLlter filterstelling grondwaterstand pH EC T (OC) troebelheid 
(m-mv) (m-mv) (mS/cm) (NTU) 

1 2,0-3 ,0 1,5 6,87 0,80 12,3 88 

ln bet bemonsterde grondwater is een verhoogde troebelheid (> I 0 NTU) vastgesteld. Een verhoogde 

troebelheid kan in sommige gevallen leiden tot een overschatting van de gehalte aan organiscbe 

parameters in het grondwater. 

De gemeten zuurgraad (pH) en elektrische geleidbaarbeid (EC) zijn voor grondwater als normaal te 

beschouwen. 

4. ANAL YTISCR-CHEMlSCR ONDERZOEK 

Het analytisch-{;hemisch onderzoek is uitgevoerd door Alcontrol Laboratories te Rotterdam, 

geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie conform ISO/IEC 17025:2005 onder nr. L028. De 

monstervoorbehandeling is confom1 AS3000 uitgevoerd. 

4.1 Mengmonsters 

In het laboratorium is uit de afzonderlijke monsters van de toplaag (tot 0,5 m-mv) een tweetal 

grondmengmonsters samengesteld. Van de boringen 1 en 3 (code MMI.l; noordzijde 

onderzoekslocatie) en de boringen 2, 4 en 5 (code MM2.1; zuidzijde onderzoekslocatie) zijn hiertoe de 

toplaagmonsters samengenomen. Van de diepere laag zijn de grondmousters uit de laag van 0,5 m-mv 

tot 2,0 m-mv van de boringen 1 en 2 (code MM.2) samengevoegd. Het mengschema is opgenomen in 

tabel 2. 
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T b 12 a c d : meugsc 1ema g ron meugmousters 
monster- diepte samengesteld uit de monsters Grondslag 
code m-mv 

MMI.l 0,0-0,5 1. 1 + 3.1 k1ei 

MM2.1 0,0-0,5 2.1 + 4.1 +5.1 klei 

MM.2 0,5-2,0 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2.2 + 2.3 + 2.4 klei 

4.2 Aua1ysepakket 

De drie groudmengmonsters zijn geanalyseerd op: 

- (zware) metalen: barium, cadmium, koba1t, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink, 

- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (P AK), 

- polych.loorbifenylen (PCB), 

- minerale olie. 

Daamaast is van de mengmonsters het gehalte a an droge stof, organisch stof en lutum bepaald. 

Het grondwatennonster I A is geanalyseerd op: 

- (zware) metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink, 

- vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEX, inclusief naftaleen en styreeu), 

- vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen, 

- minerale olie. 

4.3 Analyse-uitkomsten 

De uitkomsten van de analyses zijn getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden grond (A- en 1-

waarde) en streef- en interventiewaarden grondwater (S-en l-waarde) zoals opgenomen in de Circulaire 

bodemsanering 2009 van het Ministerie van VROM. Monsters waarvan de gehalten tussen de A- en 1-

waarde grond en S- en 1-waarde grondwater vallen worden Ievens getoetst aan een tussenwaarde (T

waarde, c riteriumwaarde ten behoeve van nader onderzoek) die wordt gedefinieerd als de halve som van 

de achtergrond- of streefwaarde en interventiewaarde. 

In onderstaande tabellen (3.1 t/m 3.4) worden per grondmengmonster en grondwatermonster de 

ana1yseresultaten en de eventuele overschrijdingen van de toetsingswaarden weergegeven. De analyse

certificaten zijn als bijlage 5 (grond) en bijlage 6 (grondwater) opgenomen. 

T b 131 a e . : ana ysen~su tatcn grouc mengmonster 1\il\111 
gehalte (mg/kgds) A-waarde T-waarde 1-waarde overschrijding 

organische stof (%) 6,0 
lutum (%) 18 

baritun• 95 712 
cadmium 0,56 0,50 5,6 I I * 
kobalt 7,8 12 80 149 -
kopcr 32 33 94 155 -
kwik 0,09 0,13 16 32 -
lood 44 44 252 461 -
molybdeen 0,7 1,5 96 190 -
nikkcl 21 28 54 80 -
zink 130 113 347 58 1 * 

PAK.-totaal (10 van VROM) 1,99 1,5 2 1 40 * 
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v b 13 1 en•o1g ta e . : ana yseresu lt d aten gron mengmonster I l\ll\111 
gehalte_(mg/kgds) IA-waarde T-waarde 1-waarde ~verschrijding 

hexachloorbenzecn ().lglkgds) <I 5,1 603 1200 . 
sam PCB ().lg/kgds) 6,8 12 306 600 . 
sam DOD (~tglkgds) 15,7 12 10206 20400 * 
sam ODE (pglkgds) 86,4 60 720 1380 * 
sam aldrin/dieldrin/endrin (~tglkgds) 5,2 9,0 1204 2400 . 
heptachloor (~tg/kgds) <I 0,42 1200 2400 . 
sam heptachloorepoxide (pglkg_d.s) 1,4 1,2 1201 2400 * 
alpha-endosulfan ().lglkgds) <I 0,54 1200 2400 . 
som chloordaan (~tglkgds) 1,4 1,2 1201 2400 * 

minernle olie <20 114 1557 3000 . 

T b 13 2 a e , : ana yseresu tatengron d mengmouster ' l\ll\12 1 
gel1alte (mglkgds) A-waarde T-waarde 1-waarde overschrijding 

organische stof (%) 4,5 
lu tum (%) II 

barium+ 74 505 
cadmium 0,25 0,44 5,0 9,5 . 
kobalt 6,4 8,5 58 107 . 
kopcr 29 27 78 128 * 
kwik 0 09 0,12 15 29 . 
load 42 39 223 408 * 
molybdecn 0,6 1,5 96 190 . 
nikkel 17 21 40 60 . 
zink 110 90 276 462 * 

PAK-totaal ( 10 van VROM) 2,7 1,5 2 1 40 * 

hexachloorbcnzcen ().lglkgds) < I 3,8 452 900 . 
sam PCB (~tglkgds) 6,6 9,0 230 450 . 
sam ODD (~tg/kgds) 3 9,0 7654 15300 . 
sam ODE ().lglkgds) 64,7 45 540 1035 * 
sam aldrin/dieldrin/cndrin (~tglkgds) 3,8 6,8 903 1800 -
hcptachloor (~tglkgds) < I 0,32 900 1800 -
sam heptachloorepoxide (~tg/kgds) 1,4 0,90 900 1800 * 
alpha-cndosulfan ().lglkgds) <I 0,40 900 1800 . 
sam chloordaan (~tglkgds) 1,4 0,90 900 1800 * 

minerale olie <20 86 11 68 2250 . 

l egenda: 
= gecn overschrijding 

* = oversch.rijding achtcrgrond- of streefwaarde 
+ = de intcrventiewaarde voor barium geldt aileen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van 

antropogene verontreiniging 
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T b 13 3 a e . : anaiyseresu It t d a en gron mengmonster ' Ml\12 
gehalte (mg!kgds) A-waardc T-waarde 1-waarde overschrijdif!g 

organische stof(%) 3,3 
lutum (%) 15 

barium+ 73 623 
cadmium 0,33 0,44 5,0 9,5 -
kobalt 10 10 71 131 -
koper 13 29 83 137 -
kwik <0,05 0,13 15 31 -
lood 17 40 233 426 -

molybdeen <0,5 1,5 96 190 -
nikkel 21 25 48 71 -
zink 65 100 307 514 -

PAK-totaal (10 van VROM) 0,314 1,5 21 40 -

som PCB (~tg/kgds) 4,9 6,6 168 330 -
minerale olie <20 63 856 1650 -

T b 13 4 lt t d a e . : ann yseresu a en gron wa ermons er lA 
gehalte (~tg/1) S-waarde T-waarde 1-waarde overschrijding 

barium 56 50 338 625 * 
cadmium 0,30 0,40 3,2 6,0 -

kobalt <2 20 60 100 -
koper 5,6 15 45 75 -

kwik <0,05 0,050 0,18 0,30 -
lood <2,0 15 45 75 -
molybdeen 6,4 5,0 152 300 * 
nikkel <3 15 45 75 -
zink 60 65 432 800 -

benzeen <0,2 0,20 15 30 -

tolueen <0,2 7,0 504 1000 -

ethylbenzeen <0,2 4,0 77 150 -
som xylenen 0,2 1 0,20 35 70 * 
styreen <0,2 6,0 153 300 -
naftalcen <0,02 0,01 35 70 -

I , 1-dichloorcthaan <0,2 7,0 454 900 -

I ,2-dichloorethaan <0,2 7,0 204 400 -
I , 1-dichlooretheen <0,1 0,01 5,0 10 -
som I ,2- dichloorethencn 0,21 0,01 10 20 * 
dichloonnethaan <0,2 0,01 500 1000 -
som dichloorpropanen 0,42 0,80 40 80 -
tetrachlooretheen <0, 1 0,01 20 40 -
tetrachloonnethaan <0,1 0,01 5,0 10 -
I, I , 1-trichloorethaan <0, 1 0,01 150 300 -
1, I ,2-trichloorethaan <0,1 0,01 65 130 -
trichlooretheen <0,2 24 262 500 -
chlorofonn <0,2 6,0 203 400 -
vinylchloride <0,2 0,01 2,5 5,0 -
tribroommethaan <0,2 630 -
minerale olie <50 50 325 600 -

Verkennend bodemonderzoek 15191 7 
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GEO· EN MILIEUTECHNIEK b.v. 

4.4 Bespreking analyse-uitkomsten 

Aan de hand van de bovengenoemde tabellen kutmen met betrekking tot de uitkomsten de volgeode 

opmerkingen worden gemaakt. 

Uit de analyseresultaten van het grondwatennooster blijkt dat de verhoogde troebelheid geen invloed 

heeft gehad op de analyseresultaten van de organische parameters. 

Voor de somparameters heptachloorepoxide en chloordaan (grondmengmonsters MMLI en MM2.1) 

en de somparameter xyleneu in grondwater kan worden opgemerkt dat sprake is van een achtergrond

/streefwaarde overschrijding. Dit is bet gevolg van het feit dat de concentratie van de afzonderlijke 

verbindiugen onder de detectielimiet liggen; conform de ricbtlijnen van de AS3000 dient hiertoe na 

sommatie van de afzonderlijke verbindingen het gehalte gecorrigeerd te worden met een factor 0 ,7 (zie 

AS3000, versie 2, paragraaf 2.5). Dit betreft dus een worst-case scenario; in de praktijk is er 

waarschijnlijk sprake van een lagere concentratie (<A- ofS-waarde). 

5. CONCLUSIES EN AANBEVELI..t'IGEN 

Uit de analyseresultaten blijkt dat de toplaag van de bodem ter plaatse van de voorziene bouwlocatie 

Iicht verontreinigd is met enkele zware metal en, P AK en OCB (bestrijdingsmiddelen). De onderlaag is 

niet verontreinigd met onderzochte parameters. De vastgestelde verontreinigingen zijn vem10edelijk te 

relateren aan het antropogene gebruik en bet toepassen van bestrijdingsmiddelen in verleden. 

Het grondwater ter plaatse is Iicht verontreinigd met barium, molybdeen en som dichloorethenen. Een 

Iicht verhoogd gehalte aan zware metalen wordt vaker in het grondwater vastgesteld en word! 

doorgaans veroorzaakt door natuurlijke ophoping. Een oorzaak voor het licht verhoogde gebalte aan 

dichloorethenen is op basis van de historische gegevens niet te noemen. Daamaast is bet grondwater als 

gevolg van de AS3000-correctie Iicht verontreinigd met som xylenen. Voor een nadere toel ichting 

inzake de Iicht verhoogde gehalten wordt verwezen naar paragraaf 4.4. 

Met betrekking tot de vastgestelde milieuhygienische kwaliteit van de bodem ter plaatse kan worden 

geconcludeerd dater gezien de geringe mate aan verontreiniging milieuhygieuiscb gezien geen bezwaar 

is tegen de toekomstige nieuwbouw. De beslissing of op deze locatie gebouwd mag worden ligt 

uiteindelijk bij de gemeente (bouwverordening). 

Verkennend bodemonderzoek 
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6. SLOTOPMERKINGEN 

Ondan.ks dat er gestreefd is uaar het verkrijgen van representatieve bodemmonsters kan niet worden 

uitgesloteu dat er lokale afwijk.ingen in de bodem voork.omen en/of dat aanwezige veroutreinigingen 

niet als zodanig zijn herkend. 

Wellicht ten overvloede wordt er op gewezeu dat het uitgevoerde bodemonderzoek verkeunend en een 

momentopname is, waardoor, naast het verkrijgen van een globaal inzicbt omtrent de kwaliteit van de 

bodem, de ouderzoeksresultaten een beperk.te geldigheidsduur bebben. 

In vertrouwen u hierrnede van dienst te zijn geweest, verblijven wij, 

hoogachtend, 

drs. M.R. Hanraads 

(directeur) 

Verkennend boderuonderwek 
nicuwbouw wonino Hoek'c 8 te Almkerk 

~~ 
mevr. M. Boer MSc. 

(projectleider) 
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Datum: juli 2014 
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Historische gegevens 



Marloes Boer 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Geachte mevrouw Boer, 

Nicole Broex <NBroex@woudrichem.nl> 
vrijdag 25 juli 2014 14:17 
'Marloes Boer' 
RE: bodeminformatie ter hoogte van Hoekje 8 te Almkerk 
20140725141237305.pdf; _Certification_.htm 

Bij deze stuur ik u een scan van de in ons boot archief aanwezige gegevens met betrekking tot de verwijderde 
ondergrondse tank. 
De scans zijn niet allemaal even goed leesbaar, dat zijn kopieen in ons archief ook niet. 

Van de exacte locatie die u aangeeft op het kaartje heb ik geen info in ons archief. Voor zover ik kan nagaan is de 
locatie in gebruik als boomgaard/ kweekbed. 

Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Met vriendelijke groet, 

Nicole Broex 
beleidsmedewerker Ruimte 
afdeling Milieu 

t. 0183-308192 
c. NBroex@\mudrichem.nl 
w. www.woudrichem.nl 

Gemeente \Voudrichem 
Raadhuisplein 1, 4285 CP \Voudrichem 
Post bus 6, 4285 ZG Woudrichem 

Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

Van: Marloes Boer [mailto:m.boer@vandijktech.nl] 
Verzonden: woensdag 23 juli 2014 13:43 
Aan: Nicole Broex 
Onderwerp: bodeminformatie ter hoogte van Hoekje 8 te Almkerk 

Geachte heer/mevrouw Broex, 

Ten behoeve van een historisch vooronderzoek conform NEN 5725 verzoeken wij u om ons informatie te doen 
toekomen m.b.t. gegevens omtrent de bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie die is aangegeven op de 
tekening in de bijlage. 

Op bodemloket heb ik gelezen dat ter plaatse van Hoekje 8a een hbo-tank ligt of heeft gelegen. Hebben jullie m.b.t. 
deze tank meer informatie? Zoals de Jigging, kiwa certificaat, ect. 

Kunt u op voorhand aangegeven wat de leges kosten zijn voor het op zoeken van de informatie? Dan kunnen wij dit 
bed rag met onze opdrachtgever kortsluiten. 

Alvast bedankt, 

Met vriendelijke groet, 

van Dijk geo- en milieutechniek, 
1 



) 

If-·· 
Vragenformulier ten behoeve van de actie Tankslag. 

U hoeft dit formulier niet in te vullen als u zeker weet dat er 
geen olietank bij u in de grand zit of heeft gezeten. 

Wilt u hat cirkeltje bij hat juiste antwoord a.u.b. aankruisen. 

Indian het juiste antwoord niet als keuzernogelijkheid is verrneld, dit 
antwoord s.v.p. zelf invullen • 

. , 
Bi j voorbaat dank voor uw rnedewerking. 

Naarn • • • • .) ... • ~-L~C"::.~•"='•'-';')~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Straat ........ \-\~-.\;\C. .. ~- (\ ....... : . . . . . . . . . Huisnr: ...... . 

Postcode . . . ~."l;q\ .... l\J Woonplaats: ...... (\ }:---: )t•t· \~-. ....... . 

Telefoon . . ,_;,3.,\; '" s-1.. 
• •••••••• - ••• •,# •••••• 

Bent u eigenaar, of huurder I beheerder ? 
" eigenaar 
o huurder 1 beheerder 

Indian u huurder /beheerder bent, a. u. b. oak de gegevens van de eigenaar 
invullen. 

Naam huis-fperceeleigenaar : ...................................... . 

Straat ...................................... Huisnr: ...••.. 

Postcode . . . . . . . . . Woonplaats: .......................... 
Telefoon ......... 

Is op uw perceel een olietank aanwezig ? 
fl ja 
o nee, is in .hat· verleden weggehaald 
o onbekend 

Zo ja, is deze tank nog in gebruik ? 
o ja 
o nee 

Is de tank ondergronds of bovengronds gelegen ? 
0 ondergronds 
o bovengronds 



Waar ligt (of staat) deze tank ? 
0 voortuin 
0 achtertuin 
0 zijtuin .. onder toegangspad of garage-oprit 
0 in kelder 
0 (deels) onder schutting, muur of ander bouwwerk 
0 anders, nl .............. 
0 onbekend 

Hoe groot is de tank ? 
o .. ~,_.~, -1. • 1 iter 
o onbekend 

Voor de opslag 
0 

van welk produkt isjwas deze tank in 
huisbrandolie 

gebruik ? 

0 anders nl. : ........................ . 
0 onbekend 

Is deze tank nog (gedeeltelijk) gevuld met brandstof ? 

Is de 

o ja 
o nee 
o onbekend 

tank in het verleden behandeld ? 
0 ja, leeggezogen 
0 ja, leeggezogen en met zand gevuld 
0 ja, leeggezogen en met water gevuld 
0 ja, tank is geheel verwijderd 
0 ja, ............................... 
e nee 
0 onbekend 

.\, 'I.\ \ \_ \ \ \ . . \ '"' ., ' ~ ~ " ). "" 

11 Ik ben ermee bekend, dat de verstrekte gegevens worden aangewend 
ten behoeve van de uitvoering van de actie Tankslag." 



Aanmeldingsformulier actie "Tatmslag" 

Ondergetekende, • eigenaar 
o door de eigenaar gernachtigde huurderjbeheerder 

Naam : ... ).~~r~.~'=J':~ ...................................... . 

straat ••••• ~ • .:>.e. "'.i. Y • • • e. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huisnr: ...... . 

· Postcode : . ~l--P~.... .L.l!. Hoonplaats: ... (.\ \-h-~«"'i .••.•.•...... 
Telefoon . \l\~~~.... - ·'~~- ..... . 

Indien het adres waar de tank zelf is gelegen een ander is dan 
het bovenstaande wilt u dan·dat adres hieronder vermelden? 

Het adres wa~r de tank aanwezig is: 

Straat ...................................... Huisnr: ...... . 

Postcode : .. . . . . . . . . · woonplaats: ..................•...... 

Telefoon . . . . . . . . . ..... ;, ..... 
meldt zich hierbij aan voor deelname aan de actie "Tankslag" ten 
behoeve van de behandeling van ondergrondse olietanksr 
en geeft, door ondertekening van dit formulier, te kennen aan de 
firma Bitumarin B. V., afdeling I~;otank te Opijnen, hierna te noemen 
"Isotank", opdracht te verlenen tot het saneren van de op voorvermeld 
adres aanwezige ondergrondse tank. 

Ondergetekende kiest in beginsel voor de navolgende saneringswijze 
(aankruisen wat van toepassing is): 

o het verwijderpakket 

het afvulpakket lllGEIWMEN ·.·. ' • " 1993 u ii.·.:,:,i 

Ondergetekende is ermee bekend, dat de verstrekte gegevens worden 
aangewend ten behoeve van de uitvoering van de actie. 

Handtekening Plaats en datum 

. . . . . . . . . . . . . . . . •• 1.-~ :-~ •• -:. ~} .••••••••••••••••• 



--------
Klantnr: 0654.002 Startdat: 930624 Optie:[!J _ Plannr: j oo6.oo 1 

KLANT 
(1 l 

Burghout J. LOCATIE - 'j·· 

Hoekje Sa Hoekje 
-. 

Sa 
42S6 LN ALMKERK 42S6 LN ALMKE~ 01S34-1956 01S34-1956 te nr 

g!jzona.alge~een Jzon .1 gg~ng onder toegangspad S VP. 28/j/~1 

plaats grondonderzoek V :i:A _ 
verontreiniging geen D weinig D ernstig ~ 

plaats A diepte van Z 0 tot 2f,z (schets zoz) 

tank lengte 2 ~-o em diameter lZs em rest c;- em 

product HBO/water of vulpunt onklaar 
vulleid. gesp. jao nvt[l ja~ nvtO 

ontl.leid.gesp. O ~ bijzonderheden 
ja nvt Mrf/. // 

datum grondond~r?oek~r/J./~· 

?1'~9 
en/of re~~gen ' ) . 

uitgevoerd door ~ akkoord bewoner -----



SSSl/01 

OPDRACHTGEVER 

Burghout J. 

Hoekje Sa 
4286 Ul AUIKERK 

datun van nelding 

930618 

OHVAJIG VAll DE INSTALLATIE 

datlll! van sanering 

930629 

inhoud in liters 

3000 

KIWAN.V 
Cerlllrcalle en Keurrngcn 
·II Wrn l'nCitrrr lrtll l rr 11 

r '"" 11 1281]1\11 rl rt \' 111 
I rldr•un 10101 3~, J~ l'l 
I lelA• (fl O)lq~ 34 2H 
T lni 324UO lrwa nl 

SANER I NG -CERTI Fl CAAT 
REIS -HBO 
betre ffende de sa ner ing van ondergrondse 
opslagtanks 

ALLEEN GELDIG MET AEGISTRATIENUMMER KIWA 
EN DATUM 

PLAATS VAll DE IUSTALLATIE 

Hoekje Sa 
4286 Ul AUIKERK 
Geneente Woudrichen 

soort product 

HBOjwater 

OPHERKIIIGEII DEELCERTIFICAAT - niet gevuld of verwijderd 

COJITROLE VAll DE BODEH 
de boden rondon de gesaneerde tank is onderzocht op verontreiniging door product ui t de tank 
[ I verontreiniging werd niet aangetroffen. 
[ X I aangezien verontreiniging werd aangetroffen is het bevoegde gezag gewaarschuwd. 

IHJZE VAll SAJIEREII 
de tankinstallatie is na leegzuigen: 
[ I verwijderd, de tank is naar een geaccepteerd verschrottingsbedrijf afgevoerd . 
[ I inwendig gereinigd en gevuld net zand. 
[ X I inwendig gereinigd. 

SAIIERIIIGSWERKZAAJmEDEJI 
de saneringswerkzaanheden zijn - voorzover onder opnerkingen niet anders is aangegev~n -
geheel in overeenstenning net de voorschriften uitgevoerd. 

OITVOERIIIG 
verantwoordelijk 
uitvoerder 

A. v.d. Wal 

exemplaa r certificaat bestem<.l voor 
geel eigenaar blauw provincie 

saneringsbedri jf 

ISOTAIIK 
Waaldijk 5 
4184 EK Opijnen 

registratienun1er 

A.l3425 

gr_oen gemeente rose saneringsbedrijf 
W it KIWA 

handtekening datuo 

27 juli 93 

0654/006.00 A 

REGISTRATIE KIWA 



ADICO Milieutechniek b.v. 

Gemeente Woudrichem 
Afdeling Milieuzaken 
Postbus 6 
4285 ZG WOUDRICHEM 

Arkel, 6 maart 2009 

Behandeld door Mevr. C.W. van Herk 
Betreft : KIWA certificaten 

Geachte heer,mevrouw, 

Inge<oomen 
- 9 1'4RT 2009 

Hierbij zenden wij u de KIWA certificaten van de tanks die wij hebben gesaneerd. 
' . 

Vertrouwende u hiermede van dienst te zijn geweest, verblijven wij, 

met vriendelijke groet, 

AD\CO M\LIEUTECHMJEK~·.V. 

c/G;j)~ 
Mevr. C.W. van Herk 

@ voor ons drukwerk maken wij gebruik van gerecycled papier. 

Vlietskade 1513 
4241 WH Arkel 

Telefoon 0183. 563359 
Telefax 0183 • 563741 
E-mail info@adico.nl 

Correspondentie-adres: 
Postbus 717, 
4200 AS Gorinchem 

Rabobank 32.22.38.196 
KvK nr. 23042676 
BTW/NL 8026.08875 B01 
www.adico.nl 

\BAN: NL34RAB00322238196 

kivva 
gecertificeerd 
WOmt>l ,SIJ4l\I.UJ..>al 



ADICO Milieutechniek b.v. 

Tanksanerlngscertificaat 

BRL·K902 

Opdrachtgever 

Burghout Hovenlersbedrijf V .O.F. 

08.0571/6962 

Hoekje 8 

4286 LN Almkerk 

Plaats van lnrlchting 

Tanksanertng 

08.0571/6962 

Hoekje 8 a 

4286 lN Almkerk 

Tankgegevens: 

Tank (nr} Product 

Hl.lfsbcandol!e 
Inhoud (m3} 
3 mJ 

Gerelnl(ld 

J• 

Nadere omschrljvlng en elgenschappen van de lnstallatie 
Tanksltuatle Ondergronds 

Tanksanerlngsbedrljf 

Adlco MHieutechn!ek B.V. 

Vlletskade 1513 

4241 WH ARKEL 

Contact: 0183-563359 

Datum melding 

,24-12-2008 

Validatie 

Herk, A. van 

Afvullen 

oee 
Afgevoerd 

J• 

Reglstratlenummer 

081201857.02 

Datum uitvoerlng 

Ultvoerder 

Hammen, G. v,.d. 

Opmerking 

'"" 

Wettelijk bodemonderzoek uitgevoerd 

e~emverontreln!glng 

Ja, door: ,, vlnk 9 junl 2008 

Tank afgevoerd/overgedragen 

leidingwerk 

Ja, aan : voeght honselersdijk 

Afvalstoffen 

Opmerkingen: 

Verklarfng van Kiwa N.V. 

Gereinigd en verwijderd 

NVT 

Op grond van onderzoek, alsmede rege!matig door Kiwa uitgevoerde audits, worden de door bovengenoemde 
tanksaneringsbedrijf uitgevoerde tanksanerlngswerkzaamheden, dle gespecificeerd zljn op dit certificaat, geacht te 
vo!doen aan de Klwa beoordellngsrichttijn BRL-K902. 

Verklarlng van het tanksanerlngsbedrljf 

Het tanksaneringsbedrijf verklaart dat de tanksaneringswerkzaamheden zljn uitgevoerd In overeenstemmlng met de 
voorschrtften zoals die zijn vastgelegd In beoordellngsrlchtlijn BRL -K902. 

Wen ken voor de afnemer 
B1J het ontvangst van het tank:saneringsce.rtlficaat controleren of dit volledig Is 
lng.evuld en voorzien van een reglstratlenummer. 

lndlen de tanksanerlng of het certiflcaat nlet In orde wordt bevonden, dient u 
contact op te nemen met: 
1. Het tanksanerlngsbedrijf; 
2. Klwa N.V. 

Klwa N.V. 

Certiflcatie en keuringen 
Sir Winston ChurdliU-Iaan 273 
POStbUS 70, 2280 AS RIJSW~k 

Teleroon 070 4144 400 
Telefax 070 4144 420 
lntemet www.klwa.nl 

Een exemplaar van dit certiflcaat Is bestemd voor: 
Gemeente, provinde, opdrachtgever, tanksaneerder, Kiwa N.V, 

OS120l$57.:J2 



CHECKLIST MILIEU 
Opdrnchtgever 

1 \ \ Tennnmstelling fnctuut· 

Naam 'KOt:. ( ~ 1 c\\, \ ec\ e v ) 

Ad res \"\ov.. ~\u, v.:. l~ 
Pc +plants !4 (;; e\~e n l-,7<;:]'1., (9 
Tclefoon 0\91·-h8'l81~1 
Fax 

E-mail C4\<\e@ \ADBtNL 
Adres onderzockslocnllc 

Plants A\M'vce,~ 
Oppervlakle pcrcccl Oppcrvlal<tc tc bcbouwen ~:.s--
Kadastrnle gegevens gemeente: A\Y\11\te. ~ sectie: "F- nr(s): 5(:'}7_ 
Reden ondcrzoelt t\' eur....)c:Ga.-J \ (\ 

I 

Voormnlige bcstemmlngen V·'OvE:v\\e ,_s \=x:-c\{ C\~ 
Huldige butemmlng J 

Vrnag Antwoord Opmerklng 

Is he! terrcin brnakllggend? Oja )l(nce 0 onbekend 

Is bcbouwlng annwezlg? ~~~ Once Oonbekend c\~<;. 
Zijn er verhardlngcn op het terreln nanwezlg? rua Onee Oonbekend ~\<;; 
Is het mogelljk lnpnndig (kruipluik) boringcn ult tc voeren? Oja li).nee 0 onbekend 

.._) 

Zljn er knbels/leldlngen In de grond nonwczlg? Tntllen ja, deze 
Oja ~nee 0 onbckcnd nnngevcn op tekenlng 

Zijn er bodcmvrccmd mnterinlen (puln, kolcngruls, slntels, 
Ojn Once '({ onbekend slakken, nsfalt etc.) In de grond n:mwezlg? 

Is cr sprnke van gedempte sloten? ~ja Onee 0 onbckcnd 

Is cr sprnlte vnn ophooglngeo? Oja \'lnee 0 onbekend 

Zljn/waren er tnnks/vntcn nnnwezlg? Ojn /8.nee 0 onbckend 

Is er met gevnnrlljke stoffen (thinner, per, trl, benzine etc.) 
Oja ~1ee Oonbekend gewerkt? 

Hebben calamlteltcn (brand, mors-/lekverlles, knpotte leldlngen) 
Ojn ~nee 0 onbekend plaatsgevonden? 

Is er In een eerder stadium nl een bodemonderzoek ultgevoerd? Oja l:lnee 0 onbekend 

Is op de locatle stroom (230V) nanwezig? l(i(jn Once Oonbckcnd 

Is de locntie goed toegnnkelljk? (Sja Onee 0 onbekend 

Zljn er speclfleke velllgheldsnspecten vnn toepnsslng op de 
Ojn ~ec Oonbekend onderzoekslocntle? \ \ 

Dlenen onze me!lewerkers zlch voor het bet red en te meld en? ~a Onee Oonbekend Nnam: \5'vc~)'rak 
Tel~.>\8~ ·-iltol ~{~ 

I 
Nnam ~ ) \ 7e( .. \ f"f"WT .. ~••· · ··!.-rt ..••.•. ..•..•••.. •. 

Datum : '2.'!->-1-1.9.\'::t. . 
3.0104.03.190210.1/1 



Bodemloket Een initiatief van gemeenten, provincies en het Rijk 

Home Naar de kaart Veel gestelde vragen Bevoegd gezag 

I:J..Qrn.e • Kaart 

Kaart 

Postcode of adres l~::a::;lm~k~ec:.,:rk.:...:.:;ho::..:eo:::k~Je:...:B~ _ ________ ..J_ __ ...:Z:.:o;;:.ek:.:_ __ 

Achtergrondkaart 

EZJ Voortgang bodemonderzoek 

Beschlkbaarheld gegevens 

~ 
L9M-. beocl>&b .... 

c-,~ .. -
0 

Voortgang 

lil Ges11neerd 0 
fm Onderzoek uitgevoerd, 

geen noodzaak tot verder 
onderzoek of s11nerino 

rm Onderzoek uitgevoerd, 

~ 
verder onderzoek ka n 
noodzakelijk zijn 

mn Hi$lori$che activiteit 
bekend 

o onderzoekslocatie 



Bodemloket rapport 
geprint op 23 Jut 2014 13: 14 

Rapport NB087400070 

Locatie 
ID 
Locatiecode BIS 
Locatle 
Ad res 
Gegevensbeheerder 
Bevoegd gezag 

Statuslnformatie 
Beschikklng ernst en risicobepaling 
Vervolg 

Saneringsinformatie 
Type sanering 
Start 
Eind 
Verontreinigende (onderzochte) activitelten 
Omschrijving 

hbo·tank (ondergronds) (631242) 

plantsoendiensVhovenlersbedrijf (01411) 

Onderzoeksrapporten 
Type 

Besluiten 
Bestul! 

Beschlkte kadastrale percelen 

Contact 

Auteur 

Code 

U kunt eventueel aanvullende lnformatie vragen bij: 

Start 

1994 

1994 

Beslulldalum 

NB087400070 

Hoekje SA 
Hoekje 8 4286LN ALMKERK 
Provincia Noord·Brabant 
Provincia Noord·Brabant 

Ultvoeren historisch onderzoek 

Eind 

onbekend 

onbekend 

Nummer 

Kenmerk 

Sectle 

Datum 

Perceel 

· Omgevingsdienst Midden· en West Brabant (toea lies gelegen in Midden en West Brabant), bodemloket@OMWB. 013·2060200; 
• Omgeyjogsdieost Zuldoosi·Brabant (locaties gelegeo in Noord· eo Zuid·Oost Brabant), bodemloket@ODZOB.ni. 088·3690545; 
• Actief Bodembeheerde Kempen (locaties met bodeowerootrelolglog met zware metaleo (ziok, cadmium, arseeo, lood eo koper) in Zuidoost-Brabaot). 
secretariaatABDK@brabaot.nl , 040·2329292; 
- de gemeeote waarin de toea tie ligt. 
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Locatie 

Beschikbaarheid gegevens 

Voortgang onderzoek 

Mijnsteengebieden 

Disclaimer: 

Elg on v.'Cbsito bc!:sdtikb&r 

Goon gogC\'Ons ln Dooomloll;ot 

Gesaneerd 

Onderzoek uitgevoerd 1 

geen noodzaak tot verder 
onderzoek of sanering 
Onderzoek uitgevoerd 1 

verder onderzoek kan 
noodzakelijk zijn 
Historische activiteit 
bekend 

CJ Mijnsteengebieden Limburg 
Besluit Bodemkwaliteit 

De gegevens op het Bodemloket z.ijn met de grootsle zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie op deze websile verouderd is, 
onvolledig is of onjuistheden bevat. De organisatie achier Bodemloket.nl noch de dala·eigenaren (gemeenten en provlncies) z.ljn aansprakelijk voor enigerlei 
schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informalie. U helpt de overheid door 
eventuele geconstateerde fouten of gebreken te meld en. 

De provincies en gemeenten die op de kaart van Nederland groen gekleurd zijn, leveren lnformatie aan voor het Bodemloket. Oak andere instanlies • zoals 
kleinere gemeenten - hebben soms bodeminformalie, maar deze vindl u voorlopig nog niel op deze website. Will u een compleet beeld? Neem dan zeker 
66k contact op met uw gemeente. Staat een locatie (nag) niet vermeld op de kaart? Dan hebben we daar geen informatie over. 

Op bodemloket.nl vindt u per plaats een overzicht van de bevoegde instanlies. De contactgegevens vindt u op de website van de desbetreffende gemeente 
of provincie. 
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over de site schotkamer nieuws 

Topografische kaart uit 1969 

over de site schatkamer nieuws 

Topografische kaart uit 1958 
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Wanneer: 1969 
\V;;ar: ~Raamsdonksveer 
Kaartnummer: 44E 
lu s-lelfi7uJ: Ked;stu 
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\ '/anneer: 1988 
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Bijlage 3 

Boorbeschrijvingen 



Boring: 1 

Boring: 3 

Boring: 5 

Tuin, Klel, zwall sH~g. zwal< humeus. rC$leJ1 
wortels, glijst>ru:n, Ede!manboor 

Klel, ma!lg s'llJg. sporen roesL l.<hl bnfrQnJS, 
Ede!manboo< 

Kl<ll. matig sl!fg, nwtr~njs. Ede'manboor 

Tlin, Klel, zwa\ sill!g. zwall humeus, res ten 
1\<>r\Eis, reo len planten, don~.,. gnjsb<l/<1. 
Ede!manboo< 

TU:n. KJel. zv..'ak &Htig. m ·ak humeus. res ten 
1"lr!els, rC$len planten, clonl<er gri]sbru!<l. 
Ede'manboo< 

Boring: 

Boring: 

2 

4 

GEO· EN MILIEUTECHNIEI< b.v. 

Tuin, Klel, ....... ~ sul>g, zwak hlrneus. res ten 
wortels, r.sten planten. donker grijstron. 
Ede!manboo< 

Klel, ma!lg S>ll!g. sJlQCen roesL gnjsbruln, 
Ede!mantoor 

Tlin. Kl<i, r ... a~Solbg, zwall huneo., restE<I 
v.orte:s, resten planten. donl<er grijsb<lln, 
Edelmanboo< 

Projectnaam: Almkerk, Hoekje 8 
Projectcode: 151917 



GEO· EN MILIEUTECH 

Bijlage 4 

Onafhankelijkheidsverklaring 
veldonderzoek 



Locatie 
Hoekje 8 te Almkerk 

Proj ectnummer: 
151917 (van Dijk geo- en milieuteclutiek b.v.) 

Opdrachtgever 
KDE architecten 
Maasdijk I 
4283 GA Giessen 
Tel: 
Contactpersoon: dhr. A. Duizer 

Ondergetekende verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van SIKB 

BRL 2000 en de daarin genoemde NEN-nonneu. 

van Dijk geo- en milieutechniek b.v. 

""abJ.-p:rfarrm1flr"*-dhr:-R:-Sterken "'d ·. R. Bouma ii..d~er-Zwaag-*dlu-. E. Brouwer* ~men 

(monstememer) 

3.0106.09.090913.3/3 



GEO · EN MlliEUTECHNIEK b.v. 

Bijlage 5 

Analyserapport grond 



ALcontrol Laboratories 

v.Dijk Geo-/MIL.TECHNIEK 

M. Boer 
Postbus 29 
3454 ZG DE MEERN 

Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
ALcontrol rapportnummer 

Rotterdam, 04-08-2014 

Geachte heer/mevrouw, 

Analyserapport 

: Almkerk, Hoekje 8 
: 151917 
: 12037939, versienummer: 1 

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 

Blad 1 van 8 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 151917. 
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 hager 
vervallen de voorgaande versies. Aile bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Aileen 
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

Macht 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 dil rapport, dan verzoeken wij u 
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. 

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

Hoogachtend, 

. van Duin 
Laboratory Manager 

~ ~~ 
liS !IN 
RvA l ~ 16 
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Alcontrol Laboratories 

v .Dijk Geo-/MIL.TECHNIEK 

M. Boer 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

Almkerk, Hoekje 8 

151917 

12037939 - 1 

Analyse rapport 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

Blad 2 van 8 

Orderdatum 28-07-2014 

Startdatum 28-07-2014 

Rapportagedatum 04-08-2014 

001 Grond (AS3000) MM.2 1 (50-80) 1 (80-130) 1 (130-180) 2 (50-100) 2 (100-150) 2 (150-200) 

002 Grond (AS3000) MM1 .1 1 (0-50) 3 (0-50) 

003 Grond (AS3000) MM2.1 2 (0-50) 4 (0-50) 5 (0-50) 

Analyse Eenheid Q 001 002 003 

droge stof gew.-% s 72.0 69.4 74.5 

gewicht artefacten g s <1 <1 <1 

aard van de artefacten g s geen geen geen 

organische stof (gloeiverlles) % vd OS s 3.3 6.0 4.5 

KORRELGROOTTEVERDELING 

lutum (bod em) % vd OS s 15 18 11 

METALEN 

barium mglkgds s 73 95 74 

cadmium mg/kgds s 0.33 0.56 0.25 

kobalt mglkgds s 10 7.8 6.4 

koper mg/kgds s 13 32 29 

kwik mg/kgds s <0.05 0.09 0.09 

lood mglkgds s 17 44 42 

molybdee.n mglkgds s <0.5 0.7 0.6 

nikkel mg/kgds s 21 21 17 

zink mglkgds s 65 130 110 

POL YCYCLISCHE AROMAT/SCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen mg/kgds s <0.01 0.02 0.02 >} 

fenantreen mg/kgds s 0.03 0. 17 0.23 

antraceen mg/kgds s <0.01 0.04 0.06 

Ouoranteen mg/kgds s 0.06 0.42 0.56 

benzo(a)antraceen mg/kgds s 0.04 0.27 0.39 

chryseen mg/kgds s 0.04 0.27 0.39 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds s 0.03 0.17 0.23 

benzo( a )pyreen mg/kgds s 0.04 0.27 0.37 

benzo(ghi)peryleen mglkgds s 0.03 0.17 0.21 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mglkgds s 0.03 0.19 0.24 

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds s 0.314 I} 1.99 I} 2.7 I) 

(0.7 BoToVa) 

CHLOORBENZENEN 

hexachloorbenzeen j.Jg/kgds s <1 <1 

POL YCHLOORB/FENYLEN (PCB) 

PCB28 iJQ/kgds s <1 <1 <1 

PCB 52 j.Jg/kgds s <1 <1 <1 

PCB 101 j.Jg/kgds s <1 <1 <1 

PCB 118 j.Jg/kgds s <1 <1 <1 

PCB 138 IJQ/kgds s <1 1.6 1.6 

PCB 153 IJg/kgds s <1 1.7 1.5 

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

Q 
llSllH 
AvA l Dl! 

Paraaf : 
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ALcontrol Laboratories 

v.Dijk Geo-/MIL.TECHNIEK 

M. Boer 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

Almkerk, Hoekje 8 

151917 

12037939 - 1 

Analyserapport 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

Blad 3 van 8 

Orderdatum 28-07-2014 

Startdatum 28-07-2014 

Rapportagedatum 04-08-2014 

001 Grand (AS3000) 

002 Grand (AS3000) 

MM.2 1 (50-80) 1 (80-130) 1 (130-180) 2 (50-100) 2 (100-150) 2 (150-200) 

MM1.1 1 (0-50) 3 {0-50) 

003 Grand (AS3000) MM2.1 2 (0-50) 4 (0-50) 5 (0-50) 

Analyse Eenheid Q 001 002 003 

PCB 180 iJg/kgds s <1 <1 <1 

som PCB (7) (0.7 BoT oVa) iJg/kgds s 4.9 I) 6.8 I) 6.6 I) 

CHLOORBESTR/JDINGSM/DDELEN 

o,p-DDT iJQ/kgds s 18 13 

p,p-DDT iJQ/kgds s 83 120 

som DDT (0.7 BoT oVa) iJQ/kgds s 101 I) 133 I) 

o,p-000 iJQ/kgds s 1.7 <1 

p,p-000 iJQ/kgds s 14 2.3 

som DOD (0.7 BoToVa) iJg/kgds s 15.7 I) 3 I) 

o,p-DDE iJQ/kgds s 1.4 <1 

p,p-DDE iJQ/kgds s 85 64 

som DOE (0.7 BoT oVa) iJQ/kgds s 86.4 I) 64.7 1\ 

som DDT,DDE,DDD (0.7 IJg/kgds 203.1 
I) 200.7 I) 

BoT oVa) 

aldrin iJglkgds s <1 <1 

dieldrin 119/kgds s 3.8 2.4 

endrin iJg/kgds s <1 <1 

som aldrin/dieldrin/endrin 119/kgds s 5.2 I) 3.8 I) 

(0.7 BoT oVa) 

isodrin IJQ/kgds s <1 <1 

som aldrin/dieldrin (0.7 IJg/kgds 4.5 I) 3.1 
BoT oVa) 

telodrin llQikgds s <1 <1 

alpha-HCH IJQ/kgds s <1 <1 

beta-HCH iJQ/kgds s <1 <1 

gamma-HCH iJQikgds s <1 <1 

della-HCH iJg/kgds s <1 <1 

soma-b-e-d HCH (0.7 iJg/kgds 2.8 I) 2.8 I ) 

BoT oVa) 

heptachloor !Jg/kgds s <1 <1 

cis-heptachloorepoxide iJg/kgds s < 1 <1 

trans-heptachloorepoxide iJQ/kgds s <1 <1 

som heptachloorepoxide (0.7 iJQ/kgds s 1.4 I) 1.4 I) 

BoT oVa) 

alpha-endosulran iJg/kgds s <1 <1 

hexachloorbutadieen iJQ/kgds s <1 <1 

endosulransulraat iJQ/kgds s <1 <1 

trans-chloordaan iJQ/kgds s <1 <1 

cis-chloordaan iJQ/kgds s <1 <1 

som chloordaan (0.7 IJQ/kgds s 1.4 I) 1.4 t ) 

BoT oVa) 

Som IJQ/kgds 218.1 I) 214.3 t ) 

organochloorbestrijdingsmidd 
elen (0.7 BoT oVa} 
waterbodem 

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

Q 
IISII N 
RvA L BIE 
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ALcontrol Laboratories 

v .Dijk Geo-/MIL.TECHNIEK 

M. Boer 

Projectnaam 

Projectnumrner 

Rapportnummer 

Almkerk, Hoekje 8 

151917 

12037939 - 1 

Analyse rapport 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

Blad 4 van 8 

Orderdatum 28-07-2014 

Startdatum 28-07-2014 

Rapportagedaturn 04-08-2014 

001 Grond (AS3000} MM.2 1 (50-80) 1 (80-130) 1 (130-180) 2 (50-100) 2 (100-150) 2 (150-200) 

002 Grond (AS3000} MM1.11 (0-50) 3 (0-50} 

003 Grond (AS3000} MM2.1 2 (0-50) 4 (0-50) 5 (0-50) 

Analyse Eenheid Q 001 002 003 

som J.Jglkgds s 216,7 I) 212.9 ,, 

organochloorbestrijdingsmidd 
elen (0.7 BoT oVa) 
landbodem 

MINERALE OL/E 

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

fractie C12- C22 mg/kgds <5 <5 <5 

fractle C22 - C30 mg/kgds <5 7 <5 

fractie C30 - C40 mg/kgds <5 6 <5 

totaal olle C1 0- C40 mg/kgds s <20 <20 <20 

De met S gemerkte analyses zljn geaccredlteerd en vallen onder de AS3000·erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. 

Q 
HSHN 
RvA l OIB 
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Alcontro l Laboratories 

v.Dijk Geo-/MIL.TECHNIEK 

M. Boer Analyserapport 
Blad 5 van 8 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

Almkerk, Hoekje 8 

151917 

12037939 - 1 

Orderdatum 

Startdatum 

Rapportagedatum 

28-07-2014 

28-07-2014 

04-08-2014 

Monster beschrijvingen 

001 

002 

003 

Voetnoten 

2 

~ 
~~ 

HSII/1 
Hvlll m 

De monstervoorbehandeling en analyses zljn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geld! aileen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geld! aileen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk . 

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geld! aileen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met he! "S" kenmerk. 

De sommatie na verrekening van de 0. 7 factor volgens BoT oVa 

Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting. 
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ALcontrol Laboratories 

v.Dijk Geo-/MIL.TECHNIEK 

M. Boer 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

Almkerk, Hoekje 8 

151917 

12037939 - 1 

Analyse Monstersoort 

droge stof Grond (AS3000) 

gewicht artefacten Grond (AS3000) 

aard van de artefacten Grond (AS3000) 

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) 

lutum (bod em) Grond (AS3000) 

barium Grond (AS3000) 

cadmium Grond (AS3000) 

kobalt Grond (AS3000) 

koper Grand (AS3000) 

kwik Grand (AS3000) 

lood Grand (AS3000) 

molybdeen Grand (AS3000) 

nlkkel Grand (AS3000) 

zink Grand (AS3000) 

naftaleen Grand (AS3000) 

fenantreen Grond (AS3000) 

antraceen Grand (AS3000) 

fluoranteen Grond (AS3000) 

benzo( a )antraceen Grand (AS3000) 

chryseen Grond (AS3000) 

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) 

benzo( a )pyreen Grond (AS3000) 

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) 

lndeno(1 ,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 Grond (AS3000) 
BoT oVa) 

PCB28 Grond (AS3000) 

PCB 52 Grond (AS3000) 

PCB 101 Grond (AS3000) 

PCB 11 8 Grond (AS3000) 

PCB 138 Grond (AS3000) 

PCB 153 Grond (AS3000) 

PCB180 Grand (AS3000) 

som PCB (7) (0.7 BoT oVa) Grond (AS3000) 

totaal olie C10- C40 Grond (AS3000) 

hexachloorbenzeen Grond (AS3000) 

o,p-DDT Grond (AS3000) 

p,p-DDT Grand (AS3000) 

som DDT (0.7 BoT oVa) Grond (AS3000) 

o,p-DDD Grond (AS3000) 

p,p-DDD Grond (AS3000) 

som DOD (0.7 BoT oVa) Grand (AS3000) 

o,p-DDE Grond (AS3000) 

p,p·DDE Grond (AS3000) 

som DDE (0.7 BoT oVa) Grond (AS3000) 

som DDT,DDE,DDD (0.7 Grond (AS3000) 
BoT oVa) 

aldrin Grond (AS3000) 

Analyserapport 

Relatie tot norm 

Blad 6 van 8 

Orderdatum 

Startdatum 

28-07-2014 

28-07-2014 

Rapportagedatum 04-08-2014 

Grond; gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grand (AS3000): conform AS3010-2 

Conform AS3000, NEN 5709 

Idem 

Grond/Puln: gelijkwaardlg aan NEN 5754. Grand (AS3000): conform AS3010 

Conform AS3010-4 

Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting 
conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting 
conform ISO 22036). 

Idem 

Idem 

Idem 

Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontslulting conform NEN 6961, 
meting conform NEN-ISO 16772) 

Conform AS3010-5. conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961. meting 
conform NEN 6966) eigen methode (onlsluiting conform NEN 6961, meting 
conform ISO 22036). 

Idem 

Idem 

Idem 

Conform AS3010-6 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Conform AS3010-8 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703 

Conform AS3020-2 

Conform AS3020-1 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Paraaf: ~ 
~ 
~~ 
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Alcontrol Laboratories 

v.Dijk Geo-/MIL.TECHNIEK 

M. Boer 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

Almkerk, Hoekje 8 

151917 

12037939 - 1 

Analyse 

dieldrin 

endrin 

som aldrin/dieldrinlendrin (0. 7 
BoT oVa) 

isodrin 

som aldrin/dieldrin (0.7 BoT oVa) 

telodrin 

alpha-HCH 

beta-HCH 

gamma-HCH 

della-HCH 

soma-b-e-d HCH (0.7 BoT oVa) 

heptachloor 

cis-heptachloorepoxide 

trans-heptachloorepoxide 

som heptachloorepoxide (0. 7 
BoToVa) 

alpha-endosulfan 

hexachloorbutadieen 

endosulfansulfaat 

trans-chloordaan 

cis-chloordaan 

som chloordaan (0.7 BoT oVa) 

Som 
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 BoT oVa) waterbodem 

som 
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 BoT oVa) landbodem 

Monster Barcode 

001 Y4667246 

001 Y4667222 

001 Y4667205 

001 Y4667258 

001 Y4667266 

001 Y46672.20 

002 Y4667509 

002 Y46672.65 

003 Y4667257 

003 Y4667256 

003 Y4667259 

Monstersoort 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Aanlevering 

28-07-2014 

28-07-2014 

28-07-2014 

28-07-2014 

28-07-2014 

28-07-2014 

28-07-2014 

28-07-2014 

28-07-2014 

28-07-2014 

28-07-2014 

Analyserapport 

Monstername 

28-07-2014 

28-07-2014 

28-07-2014 

28-07-2014 

28-07-2014 

28-07-2014 

28-07-2014 

28-07-2014 

28-07-2014 

28-07-2014 

28-07-2014 

Relatie tot norm 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Blad 7 van 8 

Orderdatum 

Startdatum 

Rapportagedatum 

28-07-2014 

28-07-2014 

04-08-2014 

Elgen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GCMSMS 

Conform AS3020-1 

Idem 

Idem 

Idem 

Conform AS3020-3 

Eigen methode, aceton/hexaan-extractle, clean-up, analyse m.b.v. GCMS 

Conform AS3020-1 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Conform AS3020-3 

Conform AS3020-1 

Idem 

Idem 

Conform AS3220-1 en AS3220-2 

Conform AS3020 

Verpakking 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

Paraaf: ~ 
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Alcontrol Laboratori es 

v.Dijk Geo-/MIL.TECHNIEK 

M. Boer 

Almkerk, Hoekje 8 

151917 

Analyserapport 
Blad 8 van 8 

Orderdatum 

Startdatum 

28-07-2014 

28-07-2014 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 12037939 - 1 Rapportagedatum 04-08-2014 

Monsternummer: 

Monster beschrijvingen 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine 

kerosine en petroleum 

diesel en gasolie 

motorolie 

stookolie 

C9-C14 

C10-C16 

C10-C28 

C20-C36 

C10-C36 

002 

MM1.11 (0-50) 3 (0-50) 

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als Interne standaard. 

0.12 

0.09 

0.06 

0.03 

lllliW IJ~ lL~~~~ ~ ~~MVL. 
0 

0 4 0.9 1.3 

v 0 = 4 min. j 22 = 1 min. ~_.40 = 1.4 min. 
C12 = 0.6 min. C30 = 1.2 min. 

1 .8 

Paraaf : ' 
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Alcontrol Laboratories 

v.Dijk Geo-/MIL.TECHNIEK 
P.T.C.M. Koomen 
Postbus 29 

3454 ZG DE MEERN 

Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
ALcontrol rapportnummer 

Rotterdam, 05-08-2014 

Geachte heer/mevrouw, 

Analyserapport 

: Nibbixwoud, Wijzend 33 
: 750434 
: 12039788, versienummer: 1 

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 

Blad 1 van 4 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 750434. 
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 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hager 
vervallen de voorgaande versies. Aile bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Aileen 
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

Macht 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, 

. van Duin 
Laboratory Manager 

~ 
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Alcontrol Laboratories 

v.Dijk Geo-/MIL.TECHNIEK 

P.T.C.M. Koomen 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

Nibbixwoud, Wijzend 33 

750434 

12039788 - 1 

Analyserapport 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Asbestverdacht Plaat Dak kas 

Analyse Eenheid Q 001 

ASBESTONDERZOEK 

aangeleverd materiaal 9 21.91 

ASBEST IN MATERIAALMONSTERS 

amosiet %(m/m) a <0.1 

actinollet %(mlm) a <0.1 

tremoliet %(m/m) a <0.1 

crocldoliet %(mlm) a <0.1 

chrysotiel %(m/m) a <0.1 

anthophylllet %(m/m) a <0.1 

hechtgebondenheid a niet van 
toe passing 

Blad 2 van 4 

Orderdatum 04-08-2014 

Startdatum 04-08-2014 

Rapportagedatum 05-08-2014 

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

v.Dijk Geo·/MIL.TECHNIEK 

P.T.C.M. Koomen 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

Analyse 

aangeleverd materiaal 

amosiet 

actinoliet 

tremoliet 

crocidoliet 

chrysotlel 

anthophylllet 

hechtgebondenheid 

Monster Barcode 

001 P5079171 

Nibbixwoud, Wijzend 33 

750434 

12039788 . 1 

Monstersoort 

Asbestverdacht 

Asbestverdacht 

Asbestverdacht 

Asbestverdacht 

Asbestverdacht 

Asbestverdacht 

Asbestverdacht 

Asbestverdacht 

Aanlevering 

04-08-2014 

Analyserapport 

Monstername 

04-08-2014 

Relatie tot norm 

Conform NEN 5896 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Verpakking 

ALC299 

Blad 3 van 4 

Orderdatum 04·08·2014 

Startdatum 04-08·2014 

Rapportagedatum 05-08-2014 

Paraaf: , 
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Alcontrol Laboratories Alcontrol rapportnummer 12039788 - 1 

Analyserapport bepaling van asbest in materiaal verzamelmonsters conform NEN 5896 

Alcontrolnummer: 12039788-001 Datum analyse: 05-08-2014 

Monsteromschrijving: Plaat 

C) 
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Page 1 of 1 

Blad 4 van 4 
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Bijlage 6 

Analyserapport grondwater 



Q:!; Alcontrol Laboratories 

v.Dijk Geo-/MIL.TECHNIEK 

M. Boer 
Postbus 29 

3454 ZG DE ME ERN 

Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
ALcontrol rapportnummer 

Rotterdam, 1 0-08-2014 

Geachte heer/mevrouw, 

Analyserapport 

: Almkerk, Hoekje 8 
: 151917 
: 12039896, versienummer: 1 

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

Blad 1 van 5 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 151917. 
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 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hager 
vervallen de voorgaande versies. Aile bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Aileen 
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

Macht 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, 

Q 
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AL C.NZE \\E""-7_ft.,O.,M>f0Hl V.OPD~N u•TGEVC£f:D O~R [>[ ALGEUENE \'VVRIIAI'BDEN GEDEPOMO£PiJ EU 0C i'J-JJHt VNi ~Q()f'<".fl)>!ftl ~N fAER:£;.£N TE ROTT!JCW!" t>.SCI<R'J',",,,.:; 
W-"'<CI<lSREG.5T£Ft ~WROIIERDA!J 2'20.'N 



Q::~ Alcontrol Laboratories 

v.Dijk Geo-IMIL.TECHNJEK 

M. Boer 

Projectnaam 
Projectnummer 

Rapportnummer 

Almkerk, Hoekje 8 
151917 

12039896 • 1 

Analyserapport 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatle 

001 Grondwater 1A 1 (200-300) 
(AS3000) 

Analyse Eenheld Q 001 

METALEN 

barium ~gn s 56 
cadmium ~g/1 s 0.30 
koba!t ~gn s <2 

koper IJQ/1 s 5.6 
kwik jJQll s <0.05 

toad ~gn s <2.0 

molybdeen ~gn s 6.4 
nikkel ~gn s <3 

zink ~gn s 60 

VLUCHT/GE AROMA TEN 

benzeen ~gn s <0.2 

torueen ~gn s <0.2 

ethylbenzeen {Jg/1 s <0.2 

o-xyleen ~gn s <0.1 

p- en m-xy!een ~gn s <0.2 

xytenen (0.7 BoT oVa) ~gn s 0.21 1
) 

styreen ~gn s <0.2 

POL YCYCLISCHE AROMA TISCH£ KOOL WA TERSTOFFEN 

naftaleen ~gn s <0.02 

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 

1, 1-dithloorethaan ~gn s <0.2 

1 ,2-dichloorethaan ~gn s <0.2 

1 ,1-dichlooretheen ~gfl s <0.1 

cis-1 ,2-dichlooretheen ~gfl s 0.14 

trans-1 ,2-dichlooretheen ~gn s <0.1 

scm (cis,trans) 1,2- ~gn 0.21 1
) 

dichloorethenen (0.7 
BoT oVa) 
dich!oormelhaan ~gn s <0.2 

1, 1-dich!oorpropaan ,n s <0.2 

1,2-dichloorpropaan ~gn s <0.2 

1 ,3-dlchloorpropaan f.IQ/1 s <0.2 

som dich!oorpropanen (0.7 IJQII s 0.42 1
) 

BoT oVa) 

tetrach!oorelheen ~gn s <0.1 

tetrachloormelhaan ~gn s <0.1 

1,1, 1-trich!oorethaan ~gn s <0.1 

1, 1,2-trichloorethaan ~gn s <0.1 

trichloorelheen ~gfl s <0.2 

chloroform ~gn s <0.2 

viny!chloride ~gn s <0.2 

tribroommethaan ~gn s <0.2 

Blad 2 van 5 

Orderdatum 

Startdatum 

Rapportagedatum 

De met S gemerkle analyses zijn geaccrediteerd en va!!en onder de AS3000-erkennlng. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. 
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Nummer Monstersoort Monsterspeclficatle 

001 Grondwater 1A 1 (200-300) 
(AS3000) 

Analyse Eenheid Q 001 

MINERALE OLIE 

fractie C10- C12 "g" <25 
fractie C12- C22 "g" <25 
fraclie C22 - C30 "g" <25 
fractie C30 - C40 "g" <25 
totaa! olie C10- C40 "g" s <50 

De met S gemerlcte analyses zijn geaccrediteerd en vall en onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. 
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Startdatum 

04-08-2014 
04-08-2014 

Projectnaam 

Projectnummer 
Rapportnummer 12039896 - 1 Rapportagedatum 1 0·08-2014 

Monster beschrijvingen 

001 

Voetnoten 

De monstervoorbehandeting en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt aileen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het ps~ kenmerk. 

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor volgens BoT oVa 

Paraaf: p 
J.lCOfiTROl B V_ ts GEJ..CC F<.EOIT£ERD VOlt'>ENS Of 00<\R OE RU{l ~'OOR I<CCR!'OITATIE GESTELDE CRJT[R!A VOOR TfSTl.OSORATOR!A COS<'ORY ISO'EC 17025 ;1-;,Cl ONDER 1'-''- l O>l 

Al (•r<ZE •ll:R,ll-.WdWEN V.GP.DEN Ut1GE\'OERD 0'-ITR [>f g GHIENE VC.ORNA'MJLN GEDEFV><HPJJ BU EX e..'NfR W:< >.O(ft'.,,•,r:H HI H.£R HDI TE ROTifFDA',I ,,~CHFU/.~'0 
ll't<r-A:I ~RF(;0STER ~V~ RO!I~f'Dn.t 242•X'M 



a:~ Alcontrol Laboratories 

v.Dijk Geo-/MIL.TECHNIEK 

M. Boer Analyserapport 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

Almkerk, Hoekje 8 

151917 

12039896 • 1 

Analyse 

barium 

cadmium 

koba!t 
koper 

kwik 

lood 

mo!ybdeen 

nikkel 

zink 

benzeen 

tolueen 
ethylbenzeen 

o-xyleen 

p- en m-xyleen 
xytenen (0.7 BoT oVa) 

styreen 

nafta!een 
1, 1--<:llch!oorethaan 

1 ,2-dichloorethaan 
1,1-dich!ooretheen 

cis-1 ,2-<lichlooretheen 
trans-1 ,2-<lichlooretheen 
som (cls,trans} 1,2-
dichloorethenen (0.7 BoT oVa) 

dlch!oormethaan 
1, 1-dichloorpropaan 

1 ,2-dichloorpropaan 

1 ,3-dlchloorpropaan 

som dichloorpropanen (0.7 
BoToVa) 

tetrachlooretheen 
tetrachloormethaa n 

1 ,1,1-trichloorethaan 
1,1 ,2-trich!oorethaan 

trichlooretheen 

chloroform 

vinylchloride 

tribroommethaan 

totaal oHe C10- C40 

Monster Barcode 

001 G8666452 
001 G8666445 
001 81365052 

Monstersoort 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater {AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater {AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater {AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater {AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Grondwater (AS3000) 

Aanleverlng 

04-08-2014 
04-08-2014 
04-08-2014 

Monstername 

04-08-2014 
04-08-2014 
04-08-2014 

Relatle tot norm 

Blad 5 van 5 

Orderdatum 

Startdatum 

04-08-2014 

04-08-2014 

Rapportagedatum 10-08-2014 

Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO 
11885) 
Idem 

Idem 

Idem 

Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852 

Confonn AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO 
11885) 

Idem 

Idem 

Idem 

Conform AS3130-1 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Conform AS3130-1 

Conform AS3130-1 

Confonn AS3110-4 

Conform AS3130-1 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Conform AS3110-5 

Verpakklng 

ALC236 
ALC236 
ALC204 

Paraaf: f 
Q "'-CON"TROl e V.ISGEACCR!:O!TEERO VOlGfNS Of DOOR Of RA.O.D VOOR.'.CCRHlrTAT!£ GEST£l0E CRITERIA VOOR Tf$TlASOfU.TORIA COM'OR1,.1150'EC 11~1S :1Q~50M",f~ ""'-I ~n 

II Sill 
nvAtm 

1-J. O><l'E WFF-'<.ZAN!&DEI< \',C+:DHI UE1GEv<;£CtD G!;DER D£ ALGH!EM' VG';>R N A.'.';C"ofN GOD<PC>'-"EoRD EIJ DEo ".'.'-'£R W.'l >.00flW-.[ofl ON F~5i': H .EN lE ROilERDA\l >~'>GHR>J','Ml 
HA'<D<L~f--:EG'STH\ ~\'X ROTTERD~M l4NOT"' 



Bijlage 7 

V erklaring der tekens en 
verklarende woordenlijst 

GEO· EN MILIEUTECHNIEK b .v. 



verklaring der tekens 
GEO- EN MILIEU 

.· ·: :·,;. : .. 
,·,.::. 0: 0 :\. 
.. :: 0 • •• . .. 

~ 
II 

...1.. 
• I 
I ...... 

pellbuls 

BOORSTAAT 

klei, kleiig 

leem/siltig 

veen, humeus 

plantenresten 

potklei 

teelaarde 

grind. grindig 

zand, zandig 

h ~" anddeel 

zwak biimenosel 

matio biimenosel 

ackermann· of continuboring 
cq gestoken monster 

geroerde monsters 

grondwaterstand 

filter open peilbuis 

geur 
~ zwakke gour 

schelpen 

puin 

koolas 

hout 

kleisporen 

veensporen 

klei- en 

veenlensjes 

bllnde buts & matlgegeur 

-It sterke geur 

• ulterste geur 
using 

grondwatentand 

bentonlet afdlchtlng 

filter 

olie 
~ zwakke olle·water reactle 

!!'iii matlge olle~wattr reactle 

-ail sterke olle·water ructle 

• ulterste olle·water reactle 

SITUATIETEKENING 

sonderingen 

oppervlaktesondering 

sondering 

sondering met plaatselijke kleefmeting 

sonde ring (nag) uit te voeren 

sondering van derden 

borlngen - pellbuizen 

~ boring tot mv • 0,5 m 

~ boring tot mv • 2,0 m 

• boring dieper dan mv- 2,0 m 

$ boring van derden 

: } boriog mot "" of mml"' p•flb"'''" 

boring met drijflaagfilter 

gestaakte boring 

diver sen 

0 ] hoogtemerk 

~ put, vloerpell, 

¥ dorpel, kruinweg etc. 

Wr tegels 

I I stelconplaten 

~ klinkers 

IIIII/ betonverharding 

IIIII/ asfaltverharding 



acbtergrond waarde 

achtergroudwanrde grond 

Accreditatieschemn 3000 

AP04-keuring 

brou 

Bbk 

BTEXN 

EC 

freatisch groudwater 

GWS 

h1dustriegrond 

in terven tiewa!l rde 

isohypseukaart 

kg 

m 

mg 

mS/cm 

m-mv 

NAP 

VERKLARENDE WOORDENLIJST 

het mi lieukwaliteitsniveau van grond waarbij als nadelig te waarderen 

effecten voor de functionele eigeuschappen van de bodem 

verwaarloosbaar worden geacht 

grond die multifunctioneel toepasbaar is 

voorbehandelingsmethode voor analyses om de homogeniteit van 
analysemonsters te verbeteren 

keuring van een partij grond I baggerspecie confom1 het Besluit 
bodemkwaliteit. Door het uitvoeren van de keuring kunnen de 
hergebruiksmogelijkheden van de partij worden bepaald 

de oorzaak van de bodemverontreiniging 

Besluit bodemkwaliteit 

benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen, naftaleen 

elektrisch geleidingsvermogen in mS/cm 

grondwater met een vrije grondwaterspiegel 

grondwaterstand 

grond die een overschr ijding van de maximale waarden voor de 
kwaliteitsklasse wonen heeft maar geen overschrijding van de 
maximale waarden voor de kwaHteitsklasse industrie 

waarde waam1ee voor verontreinigde stoffen in grond en grondwater 
het concentratieniveau wordt aangegeven waarboven sprake is van 
emstige vermindering of dreigende vennindering van de functionele 
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier 

kaart die de stijghoogte van het water in het eerste watervoerende 
pakket aangeeft; aan de hand van de stijghoogte kan de 
grand waterstromingsrichting van deze laag worden bepaald 

kilogram; duizend gram 

liter 

meter 

vierkaute meter 

kubieke meter 

milligram; een duizendste gram 

milliSiemens per centimeter (maat voor elekt rische geleiding) 

diepte in meters minus rnaaiveld 

Nonnaal Amsterdams Peil (hoogtemaat) 



NEN 5707 

NEN 5740 

NEN 5720 

NEN5725 

ocn 

oliechromatogram 

PAK 

PCB 

pH 

streefwaarde 

tussenwaarde 

~lg 

woongroml 

zintuiglijke waarnemingeu 

> 

< 

beschrijft een methode voor de bepaling van het gehalte aan asbest in 
de bodem en partijen grond. AlJe facetten van het onderzoek worden 
in deze nom1 behandeld, zoals het vooronderzoek asbest, het 
veldonderzoek bestaande uit inspectie en monsternemiug en de 
analyse in het laboratorium 

beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie 
bij verkennend bodemonderzoek naar de (mogelijke) aauwezigheid 
van bodemverontreiniging en de werkwijze voor het bepaleu van de 
milieuhygienische kwaliteit van de landbodem 

beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie 
bij verkennend onderzoek naar de aanwezigheid van verontreinigende 
stoffen in de waterbodem en de werkwijze voor het bepalen van de 
milieuhygien.ische kwaliteit van de waterbodem en evenhteel daaruit 
vrij komende baggerspecie 

beschrijft de werkwijze voor bet uitvoeren van het voorouderzoek naar 
de kwaliteit van de bodem, voorafgaand aan het feitelijke veld- en 
laboratoriumonderzoek 

Organochloor-bestrijdingsmiddelen 

een grafiek waarin de boeveellieid van verschilleude koolwaterstoffen 
zichtbaar is. Met behulp van deze grafiek kan worden bepaald waamit 
de minerale olie bestaat 

Polycyclische Aromatiscbe Koolwaterstoffen 

polychloorbifenylen 

zuurgraad 

bet milieukwaliteitsuiveau van grondwater waarbij als nadelig te 
waarderen effecten voor de functionele eigenschappen 
verwaarloosbaar worden geacht 

(streefwaarde + interventiewaarde)/2. Overschrijding van deze waarde 
geeft aau dater mogelijk een aanvullend/nader onderzoek nodig is 

microgram; een miljoenste gram 

grond die een overschrijding heeft van de achtergrondwaarden maar 
geen overschrijding heeft van de maximale waarde11 voor de 
kwaliteitsklasse wonen 

bet op basis van zintuiglijke waamemiugen en velddetectiemethoden 
beoordelen van bodem op afwijkingen zoals de aanwezigheid van 
aardolieproducten en bodemvreemd materiaal (puin, asbest, kooldelen 
e.d.), waarbij de volgeude percentages worden gehanteerd : 

am·tlolie e.d.: zwak <25%, matig 25-50%, sterk 50-75%, uiterst 75-100% 

hotlemvreemd materiaal: zwak <5%, matig 5-15%, sterk 15-50%; 
bij > 50% betreft het bodemvreemde materiaal het hoofdbestanddeel 

grater dan 

kleiner dan 


