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1 INLEIDING 
 
In opdracht van Consultare Orgelmakerij is in december 2021 en februari 2022, door 
Hunneman Milieu-Advies Raalte BV, een verkennend en nader bodemonderzoek, in 
combinatie met een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie aan de 
Doornseweg 1 te Almkerk. Voor een kadastraal overzicht van de onderzoekslocatie 
verwijzen wij naar bijlage 1. 
 
Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen 
bestemmingswijzing en nieuwbouw op de locatie. Het verkennend bodemonderzoek heeft 
tot doel een actueel en betrouwbaar inzicht te geven in de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit. 
 
Aanleiding tot het nader bodemonderzoek zijn de resultaten uit het verkennend 
bodemonderzoek. Het nader bodemonderzoek heeft tot doel de mate en omvang te bepalen 
van de aangetoonde sterke verontreiniging met minerale olie in de vaste bodem.  
 
Het veldwerk, de grond- en/of grondwaterbemonstering en het laboratoriumonderzoek is 
uitgevoerd conform de geldende beoordelingsrichtlijn “Veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek” BRL-SIKB 2000. Voor deze richtlijn is Hunneman Milieu-Advies 
Raalte BV in het bezit van een procescertificaat, welke is afgegeven door KIWA. 
 
De van toepassing zijnde protocollen in dit onderzoek zijn: 
☒ 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen 

van grondmonsters en waterpassen 
☒ 2002: Het nemen van grondwatermonsters 
☐ 2003: Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 
☒ 2018: Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem 
 
Het procescertificaat van Hunneman Milieu-Advies Raalte BV (certificaatnummer 
K26828) en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de 
activiteiten inzake “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek”. Hunneman Milieu-
Advies Raalte BV is geen eigenaar van de te onderzoeken percelen en is onafhankelijk van 
de opdrachtgever en/of terreineigenaar. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten is in hoofdstuk 5 een plan van aanpak uitgewerkt 
voor de sanering van de aangetoonde olieverontreiniging. 
 
Het rapport is als volgt ingedeeld: 
• Vooronderzoek (hoofdstuk 2); 
• Veld- en laboratorium onderzoek (hoofdstuk 3); 
• Interpretatie onderzoeksresultaten (hoofdstuk 4); 
• Plan van aanpak (hoofdstuk 5). 
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2 VOORONDERZOEK 
 
In de NEN-5725 zijn 7 aanleidingen tot vooronderzoek naar landbodems geformuleerd. 
Voor elke afzonderlijke aanleiding tot vooronderzoek dienen verschillende 
onderzoeksvragen te worden beantwoord. De verplicht te onderzoeken aspecten zijn per 
aanleiding omschreven in tabel 1. 
 
Tabel 1:  verschillende onderzoeksaspecten 

ONDERZOEKSASPECTEN Aanleidingen tot vooronderzoek 
A B C D E F G 

1. locatiegegevens eigendomssituatie O O      
hoogteligging        

2. bodemopbouw en 
geohydrologie 

bodemopbouw        
antropogene lagen in de bodem        
geohydrologie        

3. verwachting t.a.v. de 
bodemkwaliteit 

geval van ernstige bodemverontreiniging        
kwaliteit o.b.v. BKK  O      
o.b.v. uitgevoerde bodemonderzoeken        

4. gebruik/beïnvloeding van 
de locatie, verdachte 
situatie, activiteiten, 
ongewoon voorval 

voormalig  O      
huidig        
toekomst     O   
asbestverdacht        

5. terreinverkenning voorafgaand aan de uitvoering        
A. bodemonderzoek, par. 6.2.1; 
B. nul‐ en eindsituatieonderzoek, par. 6.2.2; 
C. bodemkwaliteitsklasse (Bbk), par. 6.2.3;  
D. partijkeuring, par. 6.2.4; 

E. opstellen/ actualiseren bodemkwaliteitskaart (Bbk), par. 6.2.5; 
F. gebruik bodemkwaliteitskaart (Bbk), par. 6.2.6; 
G. inschatten van arbeidshygiënische risico’s, par. 6.2.7. 

Verplicht onderzoeksaspect. Indien niet van toepassing, wordt dit vermeld en gemotiveerd O Optioneel 

2.1 Onderzoeksaanleiding 
 
Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de paragraaf 6.2.1 “opstellen hypothese 
bodemkwaliteit ten behoeve van een bodemonderzoek” uit de NEN-5725. Voor het 
vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
 informatie verstrekt door de opdrachtgever; 
 terreininspectie voorafgaand aan de veldwerkzaamheden; 
 omgevingsrapportage Provincie Noord Brabant; 
 www.bodemloket.nl; 
 www.topotijdreis; 
 Bagviewer; 
 Kadaster; 
 grondwaterkaart van Nederland. 

 
De onderzoeksvragen voor het opstellen van de onderzoekshypothese en de gekozen 
onderzoeksstrategie zijn, voor zover relevant, in de onderstaande paragrafen nader 
toegelicht. De relevante gegevens zijn opgenomen in bijlage 5. 

2.2 Achtergrondinformatie 
 
De onderzoekslocatie is gesitueerd aan de Doornseweg 1 te Almkerk en staat kadastraal 
bekend als: gemeente Woudrichem sectie E, nummers 1385 en 1386 (ged.). De oppervlakte 
van de onderzoekslocatie bedraagt circa 3.200 m2. Op de locatie is een woonhuis met een 
werkplaats aanwezig. Het woonhuis en de werkplaats dateren uit 1972. Het maaiveld is 
deels voorzien van klinkers en stelconplaten. Het overige terrein is in gebruik als tuin. Voor 
de inrichting van het terrein verwijzen wij naar tekening 1-1. 
 
 
 



_______________________________________ Hunneman Milieu-Advies ______________ 
 
 

Verkennend en nader bodem- en verkennend asbestonderzoek, Doornseweg 1 te Almkerk 3 

Figuur 1: bestaande situatie 

 
 
Figuur 2: nieuwe situatie 

 

2.3 Historische informatie 
 
Voor zover bekend hebben op de locatie geen activiteiten/calamiteiten plaatsgevonden die 
de milieuhygiënische bodemkwaliteit negatief kunnen hebben beïnvloed. De locatie is voor 
zover bekend niet eerder onderzocht. 
 
Uit informatie van “Topotijdreis” blijkt dat op de locatie een gedempte sloottracé aanwezig 
is. 
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Figuur 3: gedempt sloottracé 

 

2.4 Bodemopbouw en geohydrologie 
 
Regionale bodemopbouw:  
Voor de bodemgegevens en geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de 
grondwaterkaart van Nederland De regionale bodemopbouw is samengevat in tabel 2. 
 
Tabel 2:  regionale bodemopbouw 

pakket diepte [in m-mv] samenstelling 
deklaag 0 – 12 zand en/of klei 
1e Watervoerend pakket, formatie van 
Kreftenheye en formatie van Sterksel 

12 - 40 
fijn tot grof zand, grind en/of 
schelpen 

scheidende laag, formatie van Stramproy 40 - 44 Klei, zandige klei en/of zand 

 
Grondwaterstroming 
Het grondwater in het watervoerend pakket stroomt regionaal gezien in noordwestelijke 
richting. 

2.5 Hypothese en onderzoeksstrategie 
 
Op basis van de geïnventariseerde gegevens is de locatie grotendeels onverdacht voor 
bodemverontreiniging, met uitzondering van de mogelijke aanwezigheid van 
dempingsmateriaal in de gedempte sloot. 
 
Het verkennend bodemonderzoek is grotendeels uitgevoerd conform de 
onderzoeksstrategie bij een verkennend bodemonderzoek op niet verdachte locaties 
(strategie “ONV”). De grond(water)monsters zijn aanvullend geanalyseerd op de 
parameters arseen en chroom. Naar aanleiding van de analyseresultaten is aanvullend 
laboratoriumonderzoek uitgevoerd (uitsplitsing).  
 
In aanvulling op het verkennend bodemonderzoek is een verkennend asbestonderzoek 
uitgevoerd, conform de onderzoeksstrategie op een onverdachte locatie strategie 6.4.2 uit 
de NEN-5707. 
 

Ter plaatse van de gedempte sloot is het onderzoek uitgevoerd conform de 
onderzoeksstrategie bij een verkennend bodemonderzoek op verdachte locaties, met een 
plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern (strategie “VEP” uit 
de NEN 5740). 
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Voor het nader bodemonderzoek is aansluiting gezocht bij het onderzoeksprotocol NTA-
5755. In het kader van het nader bodemonderzoek is, op basis van de NTA-5755, een 
beknopt conceptueel model opgesteld. Uit de beschikbare voorinformatie is het 
conceptueel model in tabel 3 samengevat. 
 
Tabel 3:  conceptueel model  
Aanleiding Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de aangetoonde minerale olie verontreiniging 
Doel Het bepalen van de ernst, mate en omvang van de aangetroffen minerale olie verontreiniging 
Oorzaak De oorzaak is onbekend  
Ouderdom de verontreiniging is naar verwachting ontstaan vóór 1987 
Ernst De verontreiniging betreft mogelijk een ernstig geval van bodemverontreiniging 
Spoed De bodemverontreiniging is naar verwachting niet spoedeisend 

 
Onderzoeksvragen/informatiebehoefte 
 wat is de ernst, mate en omvang van de minerale olie verontreiniging in de vaste bodem? 
 
Onderzoekstechniek en opzet 
De NTA-5755 schrijft geen specifieke onderzoekstechnieken voor. Gezien de aard van de 
verontreiniging en locatie specifieke omstandigheden (sturing op zintuiglijke 
waarnemingen) is de locatie onderzocht door middel van het plaatsen van boringen en het 
analyseren van grondmonsters op minerale olie. Het uitgevoerde veld- en 
laboratoriumonderzoek is weergegeven in tabel 4. 
 
Tabel 4:  veld- en laboratoriumonderzoek  

sublocatie/onderdeel 
veldonderzoek laboratoriumonderzoek 

boringen 
0,5 m-mv 

waarvan tot 
> 2 m-mv 

met 
peilbuis vaste bodem grondwater 

verkennend NEN-5740        
opp. 3.200 m2 14 3 1 6 x  NEN-grond 1 x NEN-water 

uitsplitsing MM-01 - - - 7 x min. olie - 
asbestonderzoek erf  14@ 3@ - 2 x asbest grond - 

gedempte sloot 3 3 - - - 

nader onderzoek 4 4 - 3 x min. olie - 
#: putjes van 30 x 30 cm, deels in combinatie met onderzoek onverdacht  @ : in combinatie met onderzoek onverdacht 

 
De samenstelling van de in tabel 4 genoemde “NEN-pakketten” is samengevat in tabel 5. 
 
Tabel 5:  samenstelling NEN Pakketten 

Parameters NEN-grond NEN-grondwater 
zware metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, 
molybdeen, nikkel en zink 

X X 

PCB’s  X - 
PAK polycyclische aromatische koolwaterstoffen X - 
minerale olie X X 
vluchtige aromaten (incl. naftaleen en styreen) - X 
VCK (vluchtige chloorkoolwaterstoffen) - X 
bromoform - X 
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2.6 Betrouwbaarheid onderzoek 
 
Onderhavig onderzoek beschrijft de actuele bodemkwaliteit en heeft alleen betrekking op 
de bodem van de terreindelen, welke zijn beschreven in het vooronderzoek van deze 
rapportage. De in het vooronderzoek geraadpleegde bronnen kunnen mogelijk onvolledig 
zijn. Het kan voorkomen dat niet alle bronnen zijn geraadpleegd, doordat ze niet 
voorhanden waren. Hierdoor kan informatie ontbreken. 
 
Dit onderzoek is op een zorgvuldige wijze uitgevoerd, conform de huidige richtlijnen en 
methoden op het gebied van bodemonderzoek. Het onderzoek is gebaseerd op het nemen 
van een, conform de geldende richtlijnen, representatief geacht aantal monsters. Bij het 
interpreteren van de onderzoeksresultaten moet rekening worden gehouden met het feit dat 
analyses mogelijk zijn uitgevoerd op basis van mengmonsters, waardoor lokaal hogere 
concentraties van de onderzochte stoffen niet zijn uit te sluiten. Tevens kan geen uitspraak 
worden gedaan omtrent de bodemkwaliteit van niet onderzochte (verdachte) deellocaties 
en blijft het mogelijk dat lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt.  
 
Een bodemonderzoek betreft een momentopname. De resultaten van het onderzoek kunnen 
minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt. Eventuele toekomstige 
activiteiten, calamiteiten, sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en/of aanvoer van grond 
van elders, kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. Tijdens werkzaamheden in de 
bodem dient men alert te blijven op waarneembare bijzonderheden, die kunnen duiden op 
eventuele verontreinigingen. 
 
Het onderzoek moet worden beoordeeld als één geheel, en betreft een inschatting van de 
bodemkwaliteit, op een bepaald moment. Het onderzoek is gebaseerd op informatie van 
derden en het verrichten van een beperkt aantal boringen en analyses, conform de geldende 
richtlijnen. Hierdoor is het mogelijk dat niet alle informatie is verkregen, dan wel dat niet 
alle afwijkingen in de bodem zijn geconstateerd. Voor eventueel hieruit voortvloeiende 
schade en/of gevolgen aanvaardt Hunneman Milieu-Advies Raalte BV op geen enkele 
wijze aansprakelijkheid. 
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3 VELD- EN LABORATORIUM ONDERZOEK 

3.1 Veldonderzoek 
 
Het veldonderzoek voor het verkennend bodem- en asbestonderzoek is uitgevoerd op 8 
en 17 december 2021 door de gecertificeerde medewerkers dhr. R. Roelofs en dhr. J. 
Molenkamp van Hunneman Milieu-Advies Raalte BV. Voor het verkennend 
bodemonderzoek zijn 17 handboringen uitgevoerd (1 t/m 17), waarvan 1 boring is 
afgewerkt als peilbuis. De maximale boordiepte bedraagt 3,5 m-mv.  
 
Het veldonderzoek voor het nader bodemonderzoek is uitgevoerd op 9 februari 2022 door 
de gecertificeerde medewerker dhr. R. Roelofs van Hunneman Milieu-Advies Raalte BV. 
Voor het nader bodemonderzoek zijn 4 handboringen uitgevoerd (20 t/m 23). De maximale 
boordiepte bedraagt 1,0 m-mv. 
 
Voorafgaand aan het verkennend asbestonderzoek is een maaiveldinspectie uitgevoerd. 
Tijdens de maaiveldinspectie is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal 
aangetroffen.  
 
Voor het verkennend asbestonderzoek zijn de monsterpunten uit het verkennend 
bodemonderzoek handmatig gegraven tot maximaal 0,5 m-mv, met een minimale 
oppervlakte van 0,09 m2 (30 x 30 cm). De monsterpunten zijn met behulp van een 
grondboor (diameter 12 cm) doorgezet tot de onderliggende/ongeroerde bodemlaag. De 
opgegraven grond is uitgespreid over een zeef, met een maaswijdte van 20 mm. Het 
achterblijvende residu op de zeef is geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdacht 
materiaal en afval- en puinrestanten. Van de uitgezeefde grond zijn mengmonsters 
samengesteld van de actuele contactzone (0,0-0,5 m-mv), voor de analytische bepaling van 
asbest in grond. 
 
In bijlage 4 zijn de monsternameformulieren asbest opgenomen. Voor de situatie van de 
monsterpunten en peilbuis verwijzen wij naar tekening 1-1. 
 
Bodemopbouw 
In het veld zijn de fysische bodemeigenschappen per monsterpunt en bodemlaag 
beschreven. De beschrijvingen van de bodemprofielen zijn opgenomen in bijlage 2, en 
samengevat in tabel 6. 
 
Tabel 6:  samenvatting van het lokaal aangetroffen bodemprofiel  

traject (m-mv) hoofdnaam toevoeging 
0,0 ~ 0,08 klinker/tegel/gras  
0,08 ~ 1,4 klei, lokaal zand zwak tot sterk zandig, zwak tot matig humeus 

1,4 ~ 2,0 klei, lokaal veen zwak zandig 

2,0 – 3,5 klei matig zandig 

grondwaterstand: circa 1,5 m-mv 
 
Zintuiglijke waarnemingen 
Tijdens het veldonderzoek is de opgeboorde grond beoordeeld op zintuiglijk 
waarneembare verontreinigingsindicaties. Hierbij is gebruik gemaakt van de olie/water-
test (O/W-test) en is gelet op afwijkende kleur of geur van de bodem. Zintuiglijk zijn lokaal 
in de bovengrond sporen tot zwakke bijmengingen aan puin waargenomen. In de bodem is 
zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. In het tracé van de gedempte sloot 
is geen dempingsmateriaal aangetroffen. Eventuele bijzonderheden zijn weergegeven in de 
boorbeschrijvingen (bijlage 2).  
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Monstername 
Voor het chemisch onderzoek zijn uit de boringen, van iedere 0,5 m (0,2 m bij 
monstername met steekbus) of onderscheiden bodemlaag, monsters genomen. 
 

Het grondwater uit de geplaatste peilbuis is na een standtijd van minimaal een week 
bemonsterd. De zuurgraad (pH), de elektrische geleidbaarheid (EC) en de troebelheid 
(NTU) van het grondwater zijn in het veld gemeten. De meetresultaten zijn weergegeven 
in tabel 8. 

3.2 Laboratorium onderzoek 
 
Op basis van de gehanteerde onderzoeksstrategie en waarnemingen uit het veld zijn 
(meng)monsters samengesteld voor analyse. De samenstelling van de (meng)monsters is 
weergegeven in tabel 7 t/m 9. 
 
Op het volgende punt is afgeweken van het SIKB protocol 3001: Als gevolg van het 
separaat analyseren van de individuele monsters uit mengmonster MM-01, kon de opdracht 
niet binnen de vastgestelde termijn worden geaccepteerd en is als zodanig aangegeven op 
het analysecertificaat. De genoemde afwijking wordt als niet-kritisch beschouwd omdat de 
monsters op tijd zijn aangeleverd op het laboratorium en onder laboratoriumcondities zijn 
geconserveerd. Derhalve is het toegestaan het keurmerk “Kwaliteitswaarborg 
bodembeheer SIKB” te gebruiken. 
 
De analyses zijn uitgevoerd door een door de RvA geaccrediteerd laboratorium, welke door 
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is erkend om, in het kader van de Wet 
Bodembescherming (Wbb) en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk), analyses uit te voeren 
conform AS-3000 en AP-04. De analyserapporten van het laboratorium zijn opgenomen 
in bijlage 3. De resultaten van de analyses zijn weergegeven in tabel 7 t/m 9. 

3.3 Toetsingscriteria en analyseresultaten NEN-parameters 
 
Het toetsingskader voor de vaste bodem en het grondwater is afkomstig uit de “Circulaire 
bodemsanering per 1 juli 2013” (Staatscourant 27 juni 2013, nr. 16675). De toetsing van 
de analyseresultaten vindt plaats conform de door het Rijk beschikbaar gestelde Bodem 
Toets- en Validatieservice (BoToVa). 
 
De vaste bodem wordt getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden. Het grondwater 
wordt getoetst aan de streef- en interventiewaarden. De meetwaarden voor de vaste bodem 
zijn afhankelijk gesteld van de gemeten organische stof- en/of lutumgehalten van de 
bodem, die meestal afwijken van de gehalten van de Standaardbodem. De volgende 
toetsingswaarden worden onderscheiden: 
 
AW/S(•)1:De achtergrond- en/of streefwaarden geven het niveau aan waar beneden sprake is 
 van een duurzame bodemkwaliteit. De waarden hebben betrekking op de in de natuur 
 voorkomende achtergrondgehalten of detectiegrenzen bij stoffen die niet in 
 natuurlijke milieus voorkomen. 
T (••)1:  De tussenwaarde betreft het gemiddelde van de interventiewaarde + achtergrond-
 waarde of streefwaarde waarboven, in beginsel, een nader onderzoek noodzakelijk is.  
I (•••)1 : De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigende stoffen aan, 

waarboven sprake is van ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook 
bij gehaltes beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van ernstige 
verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico’s voor de  
volksgezondheid en het ecosysteem. 

 

1De symbolen tussen haakjes corresponderen met de “overschrijdingssymbolen” van tabel 7 en 8. 
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Van een geval van ernstige bodemverontreiniging is sprake indien de verontreiniging is 
ontstaan voor 1987, waarbij de gemiddelde concentratie van een verontreinigende stof in 
minimaal 25 m3 grond of 100 m3 grondwater hoger is dan de interventiewaarde.  
Bodemverontreiniging die is ontstaan na 1 januari 1987 (nieuwe verontreiniging) valt 
onder de zgn. zorgplicht en dient zo spoedig mogelijk te worden gesaneerd.  
 
Tabel 7.1:  analyseresultaten vaste bodem en toetsing 
% H* = 10 gestandaardiseerde resultaten en overschrijdingen toetsingswaarden 

[BoToVa-toetsing is opgenomen in de bijlage] 
standaard bodem  

(mg/kg d.s.)  % L*= 25 
monster MM-01 MM-02 MM-03 MM-04 MM-05 MM-06  

boring 
1 t/m 

5+7+8 
9 t/m 15 4+5+16 6+17 

1+5+13+ 
15 t/m 17 

1+13 AW-
waarde 

½ 
(AW+I) 

I-
waarde 

traject (m-mv) 0,0~0,5 0,0~0,5 0,05~0,5 0,0-0,5 0,5-1,0 1,0-2,0 
arseen < < < < < < 20 48 76 
barium @ @ @ @ @ @ @ @ @ 
cadmium < < < < < < 0,6 6,8 13 
chroom < < < < < < 55 117,5 180 
kobalt < < < < < < 15 102,5 190 
koper < < < < < < 40 115 190 
kwik < < < < < < 0,15 18,08 36 
lood < < < < < < 50 290 530 
molybdeen < < < < < < 2 96 190 
nikkel < < < < 36• 36• 35 67,5 100 
zink < < < < < < 140 430 720 
PAK (10)-tot. < < < < < < 1,5 20,8 40 
PCB’s < < < < < < 0,02 0,51 1 
min.olie 3200•• < < < < < 190 2595 5000 

 
Tabel 7.2:  analyseresultaten vaste bodem en toetsing (uitsplitsing MM-01) 
% H* = 10 gestandaardiseerde resultaten en overschrijdingen toetsingswaarden 

[BoToVa-toetsing is opgenomen in de bijlage] 
standaard bodem  

(mg/kg d.s.)  % L*= 25 
monster 1-01 2-01 3-01 4-02 5-02 7-01 8-01  
boring 1 2 3 4 5 7 8 AW-

waarde 
½ 

(AW+I) 
I-

waarde traject (m-mv) 0,0-0,5 0,0-0,5 0,0-0,5 0,25-0,5 0,25-0,5 0,0-0,5 0,0-0,5 
min.olie 7400••• < < < < < < 190 2595 5000 
Toelichting bij tabel: <  : geen overschrijding van de achtergrondwaarde  
    •  : overschrijding van de achtergrondwaarde                        
    ••  : overschrijding van de tussenwaarde 
    •••  : overschrijding van de interventiewaarde     

-: niet geanalyseerd  
@: geen toetsoordeel mogelijk 
* : lutum- en humusgehalten standaard bodem 
H : organisch stof  L : lutum 

 
Tabel 7.3:  analyseresultaten vaste bodem en toetsing (nader onderzoek) 
% H* = 10 gestandaardiseerde resultaten en overschrijdingen toetsingswaarden 

[BoToVa-toetsing is opgenomen in de bijlage] 
standaard bodem  

(mg/kg d.s.)  % L*= 25 
monster   MM-10 MM-11 1-02    
boring   21+22 20+23 1   AW-

waarde 
½ 

(AW+I) 
I-

waarde traject (m-mv)   0,0-0,5 0,0-0,5 0,5-1,0   
min.olie   < < <   190 2595 5000 
Toelichting bij tabel: <  : geen overschrijding van de achtergrondwaarde  
    •  : overschrijding van de achtergrondwaarde                        
    ••  : overschrijding van de tussenwaarde 
    •••  : overschrijding van de interventiewaarde     

-: niet geanalyseerd  
@: geen toetsoordeel mogelijk 
* : lutum- en humusgehalten standaard bodem 
H : organisch stof  L : lutum 
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Tabel 8:  analyseresultaten grondwater  
 analyseresultaten (µg/l) toetsingswaarden (µg/l) 

peilbuis  1      
filter (m-mv)  2,5-3,5      
pH  6,9      
EC (µs/cm)  1210   S-

waarde 
½ 

(S+I) 
I- 

waarde troebelheid (NTU)  6,1   
grondwater [m-mv]  1,48      
zware metalen        
arseen  <   10 35 60 
barium  170•   50 337,5 625 
cadmium  <   0,4 3,2 6 
chroom  <   1 15,5 30 
kobalt  <   20 60 100 
koper  <   15 45 75 
kwik  <   0,05 0,17 0,30 
lood  <   15 45 75 
molybdeen  <   5 152,5 300 
nikkel  <   15 45 75 
zink  <   65 432,5 800 
vluchtige aromaten        
benzeen  <   0,2 15,1 30 
tolueen  <   7 503,5 1000 
ethylbenzeen  <   4 77 150 
xylenen (som)  <   0,2 35,1 70 
styreen  <   6 153 300 
naftaleen  <   0,01 35 70 
gechloreerde koolwaterstoffen        
1,1-dichloorethaan  <   7 453,5 900 
1,2-dichloorethaan  <   7 203,5 400 
1,1-dichlooretheen  <   0,01 5 10 
cis 1,2-dichlooretheen   <   0,01 10 20 
trans 1,2-dichlooretheen  <   0,01 10 20 
dichloormethaan  <   0,01 500 1000 
dichloorpropanen  <   0,8 40,4 80 
tetrachlooretheen (per)  <   0,01 20 40 
tetrachloormethaan (tetra)  <   0,01 5 10 
1,1,1-trichloorethaan  <   0,01 150 300 
1,1,2-trichloorethaan  <   0,01 65 130 
trichlooretheen (tri)  <   24 262 500 
trichloormethaan (chloroform)  <   6 203 400 
vinylchloride  <   0,01 2,5 5 
minerale olie  <   50 325 600 
bromoform  <   # 315 630 
Toelichting bij tabel: •    : overschrijding van de streefwaarde 
  ••   : overschrijding van de tussenwaarde 
  ••• :  overschrijding interventiewaarde 

< : geen overschrijdingen detectiegrens en/of streefwaarde 
# : geen toetsingswaarden voor gegeven 
 -:  niet geanalyseerd 
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3.4 Toetsingscriteria en analyseresultaten asbest  
 
Voor asbestonderzoek is de interventiewaarde uit de “Circulaire bodemsanering  van 1 juli 
2013” voor asbest in grond of puin (100 mg/kg d.s. gewogen) van toepassing.  
 
Conform de NEN 5707 wordt in een verkennend onderzoek asbest beoordeeld of sprake is 
van een verdachte of een onverdachte locatie op het voorkomen van asbest. Het resultaat 
van het verkennend onderzoek is een uitspraak over de mogelijke verontreiniging van de 
bodem op basis van verzamelde stukken asbesthoudend materiaal en (meng)monsters 
grond. Aan de hand van het verkregen indicatieve gehalte aan asbest wordt nagegaan of 
nader onderzoek al dan niet noodzakelijk is. Door de lagere onderzoeksintensiteit van het 
verkennend onderzoek kan in deze fase niet direct worden getoetst aan de 
interventiewaarde. In het verkennend onderzoek wordt het gehalte getoetst aan de 
interventiewaarde, gecorrigeerd met een factor 2. Deze correctiefactor is een maat voor de 
betrouwbaarheid van het verkennend onderzoek in relatie tot het nader onderzoek.  
 
Alleen indien in het verkennend onderzoek de onderzoeksintensiteit (hoeveelheid 
geïnspecteerde grond in de gaten en het aantal analyses) op hetzelfde niveau zit als in het 
nader onderzoek, dan is een directe toetsing aan de interventiewaarde mogelijk. Indien het 
asbestgehalte kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is het statistisch aannemelijk 
dat ook in een nader onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal worden overschreden. 
In deze gevallen geldt geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest. Bij 
een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek 
asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor 
bepalend. 
 
Toetsing van de concentratie aan respirabele vezels (<0,5 mm) vindt plaats door toetsing 
van de gemeten concentratie aan de maximale waarde van 10 mg/kg d.s. (gewogen). Bij 
overschrijding van deze waarde is sprake van ‘onaanvaardbare risico’s buiten’. Uit 
onderzoek dat TNO (RIVM rapport 711701034/2003) heeft uitgevoerd blijkt dat zelfs voor 
het meest ‘losse’ niet-hechtgebonden asbest het aandeel aan respirabele vezels nooit meer 
zal zijn dan 5~10%. Dit betekent dat bij een asbestconcentratie in de grond van 100 mg/kg 
d.s. de concentratie aan respirabele vezels nooit meer zal zijn dan 5~10 mg/kg d.s. en 
derhalve geen sprake is van ‘onaanvaardbare risico’s’ 
 
Grond of puin waarin een (gewogen) concentratie asbest boven de interventiewaarde wordt 
aangetroffen wordt, ongeacht het volume, beschouwd als verontreinigd met asbest.  Indien 
na uitvoering van een nader onderzoek asbest in de grond of puin, een (gewogen) 
concentratie asbest lager dan de interventiewaarde wordt aangetoond, wordt de bodem als 
niet verontreinigd aangemerkt.  
 
Tabel 9:  analyseresultaten asbest in grond (fase verkennend derhalve indicatieve gehalten) 

monstergegevens analyseresultaten (mg of mg/kg d.s.) asbesttype 

Monster Sleuf/MP traject 
(m-mv) 

materiaal-
monster(s) 

>20 mm (mg) 

bodem/puin 
> 0,5< 20 mm 
in mg/kg ds. 

bodem/puin 
< 0,5 mm 

in mg/kg ds. 

gewogen*   
asbestgehalte     
in bodem/puin 

soort 
asbest H/NH 

RE-01 1 t/m 6 0,06~0,5 - < n.a. < - - 
RE-02 7 t/m 12 0,06~0,5 - < n.a. < - - 
Toelichting bij tabel:   
n.g.: niet geanalyseerd -: niet van toepassing  n.a.:  niet aangetoond 
S:  serpentijn-asbest H:  hechtgebonden asbest  SL: sleuf 
A:  amfibool  NH:  niet hechtgebonden asbest  MP: monsterpunt 
*:  gewogen concentratie asbest in de bodem of puin in mg/kg ds. wordt gevormd door de aangetoonde concentratie in het materiaal 
 (verzamel)-monster aan asbestplaatjes in de gegraven monsterpunten en/of sleuven, vermeerderd met de aangetoonde concentratie          
 aan asbest in het bodem/puin (meng)monster.  
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4 INTERPRETATIE ONDERZOEKSRESULTATEN 
 
In opdracht van Consultare Orgelmakerij is in december 2021 en februari 2022, door 
Hunneman Milieu-Advies Raalte BV, een verkennend en nader bodemonderzoek, in 
combinatie met een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie aan de 
Doornseweg 1 te Almkerk.  
 
Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen 
bestemmingswijzing en nieuwbouw op de locatie. Het verkennend bodemonderzoek heeft 
tot doel een actueel en betrouwbaar inzicht te geven in de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit. 
 
Aanleiding tot het nader bodemonderzoek zijn de resultaten uit het verkennend 
bodemonderzoek. Het nader bodemonderzoek heeft tot doel de ernst, mate en omvang te 
bepalen van de aangetoonde sterke verontreiniging met minerale olie in de vaste bodem.  
 
Op basis van de analyseresultaten is op tekening 1-1 de contour weergegeven waarbinnen 
minerale olie in de vaste bodem is aangetoond boven de AW-waarde.  

4.1 Asbestonderzoek 
 
Zintuiglijk zijn lokaal in de bovengrond sporen tot zwakke bijmengingen aan puin 
waargenomen. In de bodem is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 
 
In de actuele contactzone binnen RE-01 en RE-02 [0,0-0,5 m-mv] is, in de fractie > 0,5 
mm en < 20 mm,  analytisch geen gewogen asbest aangetoond boven de bepalingsgrens. 
In de fractie <0,5 mm zijn geen vrije vezels aangetroffen.  

4.2 Vaste bodem en grondwater; verkennend onderzoek 
 
Analytisch zijn in de bovengrondmengmonsters MM-01 t/m MM-04, met uitzondering van 
een matig verhoogd gehalte aan minerale olie in MM-01, geen gehalten aangetoond boven 
de achtergrondwaarden. Het aangetoonde gehalte aan minerale olie overschrijdt de 
tussenwaarde, maar blijft beneden de interventiewaarde.  
 
Naar aanleiding van het matig verhoogd aangetoonde gehalte aan minerale olie in MM-01 
zijn de individuele monsters waaruit MM-01 is samengesteld ingezet op minerale olie. 
Hierbij zijn geen tot maximaal een sterk verhoogd gehalte aan minerale olie aangetoond. 
Het maximaal aangetoonde gehalte in boring 1 overschrijdt de interventiewaarde. In de 
overige monsterpunten zijn geen verhoogde gehalten aan minerale olie aangetoond.     
 
Analytisch zijn in de ondergrondmengmonsters MM-05 en MM-06, met uitzondering van 
licht verhoogde gehalten aan nikkel, geen gehalten aangetoond boven de 
achtergrondwaarden. De aangetoonde gehalten aan nikkel overschrijden de 
achtergrondwaarden, maar blijven beneden de tussenwaarden.  
 
In het grondwater uit peilbuis 1 is een licht verhoogd gehalte aan barium aangetoond. Het 
aangetoonde gehalte overschrijdt de streefwaarde, maar blijft beneden de tussenwaarde.    
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4.3 Vaste bodem nader onderzoek 
 
Naar aanleiding van het sterk verhoogd aangetoonde gehalte aan minerale olie in boring 1  
zijn ter horizontale inkadering 4 boringen geplaatst (20 t/m 23). Analytisch zijn in de ter 
horizontale inkadering geanalyseerde monsters (boring 20 t/m 23) geen verhoogde 
gehalten aan minerale olie aangetoond. Analytisch is in het ter verticale inkadering 
geanalyseerde monster uit boring 1 (0,5-1,0 m-mv) geen verhoogd gehalte aan minerale 
olie aangetoond. 

4.4 Conclusies en aanbevelingen 
 
In de bodem is zintuiglijk en analytisch geen asbest aangetroffen. In de bovengrond is een 
sterk verhoogd gehalte aan minerale olie aangetoond. Het aangetoonde gehalte overschrijdt 
de interventiewaarde. In de ondergrond en in het grondwater zijn maximaal licht verhoogde 
gehalten aan zware metalen aangetoond.  
 
Op basis van de onderzoeksresultaten is op de locatie sprake van een sterke 
bodemverontreiniging met minerale olie. De verontreiniging in de vaste bodem, met 
gehalten aan minerale olie > I-waarde, is binnen de onderzoekslocatie ingekaderd. Op basis 
van de onderzoeksresultaten bedraagt de omvang van de sterk verontreinigde bodem circa 
8 m3. Aangezien minder dan 25 m3 grond verontreinigd is boven de interventiewaarde en 
de verontreiniging na verwachting is ontstaan vóór 1987, is er geen sprake van een geval 
van ernstige bodemverontreiniging. De Gemeente Altena is het bevoegd gezag. 
 
Wij adviseren om de aangetoonde verontreiniging met minerale olie, voorafgaand aan de 
nieuwbouw, onder milieukundige begeleiding te verwijderen. Voorafgaand aan de 
saneringswerkzaamheden dient een beknopt plan van aanpak te worden ingediend bij het 
bevoegd gezag (gemeente Altena/Omgevingsdienst Midden- en West Brabant). 
 
Voor de sanering van de minerale olie verontreiniging is in hoofdstuk 5 is een beknopt plan 
van aanpak uitgewerkt.  
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5 PLAN VAN AANPAK 

5.1 Uitgangspunten en randvoorwaarden 
 
Bij het opstellen van het plan van aanpak, voor de verwijdering van de aangetroffen 
olieverontreiniging, zijn de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden gehanteerd: 
 de bodemopbouw en verontreinigingssituatie, zoals beschreven in onderhavig 

onderzoek;  
 de aangetroffen olieverontreiniging betreft geen geval van ernstige 

bodemverontreiniging;  
 de Gemeente Altena/ Omgevingsdienst Midden- en West Brabant is het bevoegd gezag; 
 de terugsaneerwaarden voor oliecomponenten in de vaste bodem zijn de 

achtergrondwaarden uit de Wbb; 
 het saneringsresultaat wordt getoetst door analyse van grondmonsters op minerale olie 

(GC) en organische stof; 
 de ARBO- en veiligheidsvoorschriften, conform Arbo Informatieblad AI-22 en de 

CROW 400, worden gehanteerd; 
 indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat een afwijking van de uitgangspunten en 

randvoorwaarden plaats zal vinden zal, in overleg met betrokkenen, naar een oplossing 
worden gezocht; 

 schade aan infrastructuur moet worden voorkomen. Eventuele schade, veroorzaakt door 
de werkzaamheden, moet worden hersteld. 

5.2 Voorbereidende werkzaamheden 
 
Vergunningen 
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn de volgende vergunningen/meldingen 
noodzakelijk: 
 

Tabel 10: overzicht benodigde vergunningen 
activiteit vergunning/melding bevoegd gezag 
uitvoeren werkzaamheden goedkeuring plan van aanpak gemeente/omgevingsdienst  

lozen op riool  rioolaansluiting [indien mogelijk] n.v.t. 

lozen op oppervlaktewater melding [indien lozing op riool niet mogelijk] n.v.t. 

lozen grondwater melding lozing binnen inrichting n.v.t. 

Bovenstaande vergunningen c.q. toestemmingen dienen te worden aangevraagd. 
 

Kabels en leidingen 
De aannemer dient minimaal 3 dagen voor aanvang van de werkzaamheden een definitieve 
KLIC-melding te doen.  
 
Inrichting werkterrein 
Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden wordt de locatie afgezet en ingericht.  
 
Technische beperkingen 
Voor alsnog zijn er geen technische beperkingen en kan de verontreiniging geheel worden 
verwijderd.  

5.3 Ontgraving olieverontreiniging 
 
Ontgraving verontreiniging 
De verontreinigde grond wordt verwijderd door ontgraving. Hierbij wordt naar 
verwachting tot circa 0,5 m-mv ontgraven. De verwachte ontgravinggrens is weergegeven 
op tekening 1-1. 
 



_______________________________________ Hunneman Milieu-Advies ______________ 
 
 

Verkennend en nader bodem- en verkennend asbestonderzoek, Doornseweg 1 te Almkerk 15 

 
Verwerking vrijkomende grond 
De vrijkomende met oliecomponenten verontreinigde grond wordt door de aannemer 
afgevoerd naar een erkende verwerker van verontreinigde grond. In tabel 11 is een raming 
weergegeven van de bij de ontgraving vrijkomende hoeveelheden grond. 
 
Tabel 11:  raming hoeveelheid te ontgraven grond 

locatie 
maximale 

ontgravingsdiepte  
(m-mv) 

oppervlak 
(m2) 

verontreinigd 
traject (m-mv) 

te ontgraven grond (vaste m3) 
niet 

verontreinigd 
licht-sterk 

verontreinigd 
Doornseweg 1 
Almkerk 

0,5 16 0,0-0,5 - 8 

 
Aanvullingen 
De ontgraving wordt in verband met de voorgenomen nieuwbouw niet aangevuld. 

5.4  Planning 
 
De sanering van de vaste bodem duurt naar verwachting 1 dag. 
 
Tabel 12: planning 

werkzaamheden aantal weken jaar 
indiening onderzoek en plan van aanpak - 2022 
goedkeuring plan van aanpak 2 weken 2022 
grondsanering           1 dag 2022 
grondwatersanering indien noodzakelijk indien noodzakelijk 

5.5 Veiligheid 
 
Bij bodemsanering of andere werkzaamheden met verontreinigde grond kunnen stoffen 
vrijkomen die een gevaar veroorzaken voor de mensen in de directe omgeving. De 
veiligheidsaspecten en de preventieve maatregelen voor “Werken met verontreinigde grond 
en verontreinigd grondwater” zijn beschreven in het Arbo Informatieblad AI 22 en de 
CROW publicatie 400. De gevaren die bij werkzaamheden met verontreinigde grond 
kunnen optreden zijn: 
 blootstelling aan gezondheidsschadelijke stoffen (via ademhalingsorganen, huid of 

mond en spijsverteringskanaal); 
 het ontstaan van brand in het algemeen en van een (gaswolk)explosie, in het bijzonder 

door aanwezige ontvlambare stoffen; 
 andere gevaren die geen verband houden met de aanwezige verontreinigingen. 
 
Aan de hand van de berekeningssystematiek, vanuit de CROW 400, kan worden vastgesteld 
in welke veiligheidsklassen de werkzaamheden vallen.  
 
Op basis van de aangetroffen concentratie aan minerale olie is, tijdens de installatie van de 
voorzieningen, veiligheidsklasse Rood Vluchtig van toepassing. De daadwerkelijk 
geldende veiligheidsklassen worden nader in het veld bepaald. Voor de uitvoering van de 
werkzaamheden dient een saneringsdraaiboek te worden opgesteld. Tijdens de sanering zal 
op het werk een logboek aanwezig zijn. De berekening van de veiligheidsklasse is 
opgenomen in bijlage 6. 
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5.6 Uitvoering, milieukundige begeleiding en evaluatie 
 
Uitvoering 
Aangezien het geen geval van ernstige bodemverontreiniging betreft bestaat geen noodzaak 
om de saneringswerkzaamheden uit voeren conform de beoordelingsrichtlijn BRL-SIKB 
7000 “Uitvoering van (water)bodemsaneringen”. 
 
Milieukundige begeleiding 
De milieukundige begeleiding wordt uitgevoerd conform de beoordelingsrichtlijn BRL- 
SIKB 6000 “Milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsanering”. De 
saneringsgrenzen worden aan de hand van zintuiglijke waarnemingen bepaald. Bij het 
bereiken van de saneringsgrenzen worden deze door een milieukundige beoordeeld. Waar 
nodig wordt op aanwijzing van de milieukundige verder gegraven. Bij het bereiken van de 
ontgravingsgrenzen worden deze gecontroleerd, door monsters te nemen van zowel de 
wanden als de bodem van de ontgravingsput. De controlemonsters worden door een door 
de RvA geaccrediteerd laboratorium geanalyseerd op minerale olie en organische stof. 
 
Evaluatie 
Na afronding van de bodemsanering wordt een evaluatierapport opgesteld, waarin onder 
meer de volgende punten aan de orde komen: 
 de voor de sanering uitgevoerde werkzaamheden; 
 resultaten van verrichte metingen en analyses; 
 beschrijving van de situatie, ontstaan na de sanering. 
 



 

 

BIJLAGE 1 
 

Kadastraal overzicht 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 11 januari 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Woudrichem
E
1386

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 210938



 

 

BIJLAGE 2 
 

Boorbeschrijvingen 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek NEN/VOA Doornsew eg 1  Alm kerk

projectcode 2 1 0 9 3 8

getekend conform NEN 5 1 0 4

01

02

03

04

0

-50

30x30cm , klei, sterk zandig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, schep

-50

-100

klei, zwak zandig, zwak hum eus, licht  
bruin, ow: geen, edelm an

-100

-150

klei, zwak zandig, licht  grijs, bruin, 
ow: geen, edelm an

-150

-250

klei, zwak zandig, licht  grijs, ow: 
geen, edelm an

-250

-350

klei, m at ig zandig, licht  grijs, ow: 
geen, zuigerboor handm at ig

1

250

350

0 1
gras / cm  tov m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 0 8 -1 2 -2 0 2 1

boorm eester R.Roelofs
x 1 2 4 8 5 3 .5 6
y 4 2 0 4 5 9 .6 2

0

50

100

150

200

250

300

350

01

0

-50

30x30cm , klei, sterk zandig, m at ig 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
schep

-50

-70

klei, zwak zandig, zwak hum eus, licht  
bruin, ow: geen, edelm an

0 2
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -1 2 -2 0 2 1

boorm eester R.Roelofs

0

50

01

0

-50

30x30cm , klei, sterk zandig, m at ig 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
schep

-50

-70

klei, zwak zandig, zwak hum eus, licht  
bruin, ow: geen, edelm an

0 3
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -1 2 -2 0 2 1

boorm eester R.Roelofs

0

50

01

02

0

-5
ow: geen, schep

-5

-25

30x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, neut raal grijs, ow: geen, schep

-25

-50

30x30cm , klei, sterk zandig, zwak 
hum eus, licht  bruin, ow: geen, schep

0 4
tegel / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -1 2 -2 0 2 1

boorm eester R.Roelofs

0

50

01

02

03

04

0

-5
ow: geen, schep

-5

-25

30x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, neut raal grijs, ow: geen, schep

-25

-50

30x30cm , klei, sterk zandig, zwak 
hum eus, licht  bruin, ow: geen, schep

-50

-140

klei, zwak zandig, zwak hum eus, licht  
bruin, ow: geen, edelm an

-140

-200

veen, m ineraalarm , neut raal bruin, 
ow: geen, edelm an

0 5
tegel / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -1 2 -2 0 2 1

boorm eester R.Roelofs

0

50

100

150

200

01

0

-40

30x30cm , zand, m at ig fijn, m at ig 
silt ig, m at ig hum eus, neut raal bruin, 
ow: geen, schep, gestaakt  op beton

0 6
groenst rook / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -1 2 -2 0 2 1

boorm eester R.Roelofs

0

01

0

-50

30x30cm , klei, sterk zandig, m at ig 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
schep

-50

-70

klei, zwak zandig, zwak hum eus, licht  
bruin, ow: geen, edelm an

0 7
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -1 2 -2 0 2 1

boorm eester R.Roelofs

0

50

01

0

-50

30x30cm , klei, sterk zandig, m at ig 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
schep

-50

-70

klei, zwak zandig, zwak hum eus, licht  
bruin, ow: geen, edelm an

0 8
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -1 2 -2 0 2 1

boorm eester R.Roelofs

0

50

01

0

-8
ow: geen, schep

-8

-50

klei, sterk zandig, m at ig grindig, 
neut raal grijs, ow: geen, zwak puin, 
schep

-50

-70

klei, zwak zandig, neut raal grijs, ow: 
geen, edelm an

0 9
klinker / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -1 2 -2 0 2 1

boorm eester R.Roelofs

0

50



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek NEN/VOA Doornsew eg 1  Alm kerk

projectcode 2 1 0 9 3 8

getekend conform NEN 5 1 0 4

01

0

-50

30x30cm , klei, sterk zandig, m at ig 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
sporen puin, schep

-50

-70

klei, zwak zandig, zwak hum eus, licht  
bruin, ow: geen, edelm an

1 0
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -1 2 -2 0 2 1

boorm eester R.Roelofs

0

50

01

0

-50

30x30cm , klei, sterk zandig, m at ig 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
sporen puin, schep

-50

-70

klei, zwak zandig, zwak hum eus, licht  
bruin, ow: geen, edelm an

1 1
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -1 2 -2 0 2 1

boorm eester R.Roelofs

0

50

01

0

-50

30x30cm , klei, sterk zandig, m at ig 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
sporen puin, schep

-50

-70

klei, zwak zandig, zwak hum eus, licht  
bruin, ow: geen, edelm an

1 2
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -1 2 -2 0 2 1

boorm eester R.Roelofs

0

50

01

02

03

04

0

-50

30x30cm , klei, sterk zandig, m at ig 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
sporen puin, schep

-50

-100

klei, zwak zandig, zwak hum eus, licht  
bruin, ow: geen, edelm an

-100

-150

klei, zwak zandig, neut raal grijs, 
bruin, ow: geen, edelm an

-150

-200

klei, zwak zandig, neut raal grijs, ow: 
geen, edelm an

1 3
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -1 2 -2 0 2 1

boorm eester R.Roelofs

0

50

100

150

200

01

0

-50

30x30cm , klei, sterk zandig, m at ig 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
sporen puin, schep

-50

-70

klei, zwak zandig, zwak hum eus, licht  
bruin, ow: geen, edelm an

1 4
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -1 2 -2 0 2 1

boorm eester R.Roelofs

0

50

01

02

0

-8
ow: geen, schep

-8

-50

klei, sterk zandig, m at ig grindig, 
zwak hum eus, neut raal grijs, bruin, 
ow: geen, zwak puin, schep

-50

-100

klei, zwak zandig, zwak hum eus, licht  
bruin, ow: geen, edelm an

1 5
klinker / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -1 2 -2 0 2 1

boorm eester R.Roelofs

0

50

100

01

02

0

-5
ow: geen, schep

-5

-50

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
geel, beige, ow: geen, edelm an

-50

-100

klei, zwak zandig, zwak hum eus, licht  
bruin, ow: geen, edelm an

1 6
tegel / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -1 2 -2 0 2 1

boorm eester R.Roelofs

0

50

100

01

02

0

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
edelm an

-50

-100

klei, zwak zandig, zwak hum eus, licht  
bruin, ow: geen, edelm an

1 7
groenst rook / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -1 2 -2 0 2 1

boorm eester R.Roelofs

0

50

100



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek NEN/VOA Doornsew eg 1  Alm kerk

projectcode 2 1 0 9 3 8

getekend conform NEN 5 1 0 4

01

02

0

-50

klei, sterk zandig, zwak hum eus, licht  
bruin, ow: geen, edelm an

-50

-100

klei, zwak zandig, zwak hum eus, licht  
bruin, ow: geen, edelm an

2 0
braak / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 2 -2 0 2 2

boorm eester R.Roelofs

0

50

100

01

02

0

-50

klei, sterk zandig, zwak hum eus, licht  
bruin, ow: geen, edelm an

-50

-100

klei, zwak zandig, zwak hum eus, licht  
bruin, ow: geen, edelm an

2 1
braak / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 2 -2 0 2 2

boorm eester R.Roelofs

0

50

100

01

02

0

-50

klei, sterk zandig, zwak hum eus, licht  
bruin, ow: geen, edelm an

-50

-100

klei, zwak zandig, zwak hum eus, licht  
bruin, ow: geen, edelm an

2 2
braak / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 2 -2 0 2 2

boorm eester R.Roelofs

0

50

100

01

02

0

-50

klei, sterk zandig, zwak hum eus, licht  
bruin, ow: geen, edelm an

-50

-100

klei, zwak zandig, zwak hum eus, licht  
bruin, ow: geen, edelm an

2 3
braak / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 2 -2 0 2 2

boorm eester R.Roelofs

0

50

100



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENSITEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



 

 

BIJLAGE 3 
 

Toetsingstabellen en analyserapporten vaste bodem, grondwater en asbest 



7RHWVGDWXP�����MDQXDUL�����������%R7R9D������7RHWVYHUVLH

7������%HRRUGHOLQJ�NZDOLWHLW�YDQ�JURQG�YROJHQV�:EE7RHWVLQJ

�������&HUWLILFDWHQ

�������1(1�92$�'RRUQVHZHJ���$OPNHUN3URMHFW

,7$:7RHWVRRUGHHO*HVWDQG�5HV�$QDO\VHUHV�(HQKHLG$QDO\VH

00���������������������������������������������������������������������������0RQVWHURPVFKULMYLQJ

�������0RQVWHUUHIHUHQWLH

/XWXP�+XPXV

��������P�P�GV�2UJDQLVFKH�VWRI

���������P�P�GV�/XWXP

'URRJUHVW

#���������GURJH�VWRI

0HWDOHQ�,&3�$(6

�����������PJ�NJ�GVDUVHHQ��$V�

���������#������PJ�NJ�GVEDULXP��%D�

����������������PJ�NJ�GVFDGPLXP��&G�

���������������PJ�NJ�GVFKURRP��&U�

���������������PJ�NJ�GVNREDOW��&R�

�������������PJ�NJ�GVNRSHU��&X�

���������������������PJ�NJ�GVNZLN��+J���QLHW�YOXFKWLJ�

�������������PJ�NJ�GVORRG��3E�

����������������������PJ�NJ�GVPRO\EGHHQ��0R�

��������������PJ�NJ�GVQLNNHO��1L�

���������������PJ�NJ�GV]LQN��=Q�

0LQHUDOH�ROLH

���������������7�17��������PJ�NJ�GVPLQHUDOH�ROLH��IORULVLO�FOHDQ�XS�

3RO\F\FOLVFKH�NRROZDWHUVWRIIHQ

�������������PJ�NJ�GVQDIWDOHHQ

�������������PJ�NJ�GVIHQDQWUHHQ

�������������PJ�NJ�GVDQWKUDFHHQ

�������������PJ�NJ�GVIOXRUDQWHHQ

�������������PJ�NJ�GVEHQ]R�D�DQWUDFHHQ

�������������PJ�NJ�GVFKU\VHHQ

�������������PJ�NJ�GVEHQ]R�N�IOXRUDQWHHQ

�������������PJ�NJ�GVEHQ]R�D�S\UHHQ

�������������PJ�NJ�GVEHQ]R�JKL�SHU\OHHQ

�������������PJ�NJ�GVLQGHQR�������FG�S\UHHQ

6RPPDWLHV

���������������������PJ�NJ�GVVRP�3$.�����

3RO\FKORRUELIHQ\OHQ

���������������PJ�NJ�GV3&%�����

���������������PJ�NJ�GV3&%�����

���������������PJ�NJ�GV3&%������

���������������PJ�NJ�GV3&%������

���������������PJ�NJ�GV3&%������

���������������PJ�NJ�GV3&%������

���������������PJ�NJ�GV3&%������

6RPPDWLHV

����������������������PJ�NJ�GVVRP�3&%V����

3DJLQD���YDQ��



3DJLQD���YDQ��

,7$:7RHWVRRUGHHO*HVWDQG�5HV�$QDO\VHUHV�(HQKHLG$QDO\VH

00�������������������������������������������������������������������������0RQVWHURPVFKULMYLQJ

�������0RQVWHUUHIHUHQWLH

/XWXP�+XPXV

��������P�P�GV�2UJDQLVFKH�VWRI

���������P�P�GV�/XWXP

'URRJUHVW

#�������GURJH�VWRI

0HWDOHQ�,&3�$(6

������������PJ�NJ�GVDUVHHQ��$V�

���������#������PJ�NJ�GVEDULXP��%D�

�����������������PJ�NJ�GVFDGPLXP��&G�

���������������PJ�NJ�GVFKURRP��&U�

�����������������PJ�NJ�GVNREDOW��&R�

�������������PJ�NJ�GVNRSHU��&X�

���������������������PJ�NJ�GVNZLN��+J���QLHW�YOXFKWLJ�

�������������PJ�NJ�GVORRG��3E�

����������������������PJ�NJ�GVPRO\EGHHQ��0R�

��������������PJ�NJ�GVQLNNHO��1L�

��������������PJ�NJ�GV]LQN��=Q�

0LQHUDOH�ROLH

���������������������PJ�NJ�GVPLQHUDOH�ROLH��IORULVLO�FOHDQ�XS�

3RO\F\FOLVFKH�NRROZDWHUVWRIIHQ

�������������PJ�NJ�GVQDIWDOHHQ

�������������PJ�NJ�GVIHQDQWUHHQ

�������������PJ�NJ�GVDQWKUDFHHQ

��������PJ�NJ�GVIOXRUDQWHHQ

�������������PJ�NJ�GVEHQ]R�D�DQWUDFHHQ

�������������PJ�NJ�GVFKU\VHHQ

�������������PJ�NJ�GVEHQ]R�N�IOXRUDQWHHQ

�������������PJ�NJ�GVEHQ]R�D�S\UHHQ

�������������PJ�NJ�GVEHQ]R�JKL�SHU\OHHQ

�������������PJ�NJ�GVLQGHQR�������FG�S\UHHQ

6RPPDWLHV

�������������������PJ�NJ�GVVRP�3$.�����

3RO\FKORRUELIHQ\OHQ

���������������PJ�NJ�GV3&%�����

���������������PJ�NJ�GV3&%�����

���������������PJ�NJ�GV3&%������

���������������PJ�NJ�GV3&%������

���������������PJ�NJ�GV3&%������

���������������PJ�NJ�GV3&%������

���������������PJ�NJ�GV3&%������

6RPPDWLHV

����������������������PJ�NJ�GVVRP�3&%V����

3DJLQD���YDQ��



3DJLQD���YDQ��

,7$:7RHWVRRUGHHO*HVWDQG�5HV�$QDO\VHUHV�(HQKHLG$QDO\VH

00���������������������������������0RQVWHURPVFKULMYLQJ

�������0RQVWHUUHIHUHQWLH

/XWXP�+XPXV

��������P�P�GV�2UJDQLVFKH�VWRI

��������P�P�GV�/XWXP

'URRJUHVW

#���������GURJH�VWRI

0HWDOHQ�,&3�$(6

���������������PJ�NJ�GVDUVHHQ��$V�

���������#��������PJ�NJ�GVEDULXP��%D�

��������������������PJ�NJ�GVFDGPLXP��&G�

�������������������PJ�NJ�GVFKURRP��&U�

�������������������PJ�NJ�GVNREDOW��&R�

�����������������PJ�NJ�GVNRSHU��&X�

�������������������������PJ�NJ�GVNZLN��+J���QLHW�YOXFKWLJ�

�����������������PJ�NJ�GVORRG��3E�

����������������������PJ�NJ�GVPRO\EGHHQ��0R�

�������������PJ�NJ�GVQLNNHO��1L�

��������������PJ�NJ�GV]LQN��=Q�

0LQHUDOH�ROLH

��������������������PJ�NJ�GVPLQHUDOH�ROLH��IORULVLO�FOHDQ�XS�

3RO\F\FOLVFKH�NRROZDWHUVWRIIHQ

�������������PJ�NJ�GVQDIWDOHHQ

��������PJ�NJ�GVIHQDQWUHHQ

�������������PJ�NJ�GVDQWKUDFHHQ

������PJ�NJ�GVIOXRUDQWHHQ

�������������PJ�NJ�GVEHQ]R�D�DQWUDFHHQ

����������PJ�NJ�GVFKU\VHHQ

�������������PJ�NJ�GVEHQ]R�N�IOXRUDQWHHQ

�������������PJ�NJ�GVEHQ]R�D�S\UHHQ

�������������PJ�NJ�GVEHQ]R�JKL�SHU\OHHQ

�������������PJ�NJ�GVLQGHQR�������FG�S\UHHQ

6RPPDWLHV

�������������������PJ�NJ�GVVRP�3$.�����

3RO\FKORRUELIHQ\OHQ

���������������PJ�NJ�GV3&%�����

���������������PJ�NJ�GV3&%�����

���������������PJ�NJ�GV3&%������

���������������PJ�NJ�GV3&%������

���������������PJ�NJ�GV3&%������

���������������PJ�NJ�GV3&%������

���������������PJ�NJ�GV3&%������

6RPPDWLHV

����������������������PJ�NJ�GVVRP�3&%V����

3DJLQD���YDQ��



3DJLQD���YDQ��

,7$:7RHWVRRUGHHO*HVWDQG�5HV�$QDO\VHUHV�(HQKHLG$QDO\VH

00�����������������������0RQVWHURPVFKULMYLQJ

�������0RQVWHUUHIHUHQWLH

/XWXP�+XPXV

��������P�P�GV�2UJDQLVFKH�VWRI

��������P�P�GV�/XWXP

'URRJUHVW

#���������GURJH�VWRI

0HWDOHQ�,&3�$(6

���������������PJ�NJ�GVDUVHHQ��$V�

���������#����PJ�NJ�GVEDULXP��%D�

��������������������PJ�NJ�GVFDGPLXP��&G�

���������������PJ�NJ�GVFKURRP��&U�

�����������������PJ�NJ�GVNREDOW��&R�

������������PJ�NJ�GVNRSHU��&X�

���������������������PJ�NJ�GVNZLN��+J���QLHW�YOXFKWLJ�

�������������PJ�NJ�GVORRG��3E�

����������������������PJ�NJ�GVPRO\EGHHQ��0R�

�������������PJ�NJ�GVQLNNHO��1L�

��������������PJ�NJ�GV]LQN��=Q�

0LQHUDOH�ROLH

��������������������PJ�NJ�GVPLQHUDOH�ROLH��IORULVLO�FOHDQ�XS�
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Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer D. Huntink
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 210938-NEN/VOA Doornseweg 1 Almkerk
Ons kenmerk : Project 1285013
Validatieref. : 1285013_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : QPWO-GNKL-XULS-ZJBD
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 16 december 2021

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 82,4 84,0 93,7
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,0 2,0 3,9
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 23,8 20,2 < 1

Anorganische parameters - metalen
S arseen (As) mg/kg ds 12 8,5 < 4,0
S barium (Ba) mg/kg ds 140 100 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,40 0,33 < 0,20
S chroom (Cr) mg/kg ds 39 26 < 10
S kobalt (Co) mg/kg ds 10 7,5 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 16 12 < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,07 0,06 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 33 26 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 30 22 7
S zink (Zn) mg/kg ds 91 68 24

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 650 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,12
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05 0,06 0,10
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,051
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35 0,38 0,52

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1285013
Uw project omschrijving : 210938-NEN/VOA Doornseweg 1 Almkerk
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties
6983897 = MM-01, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 25-50, 05: 25-50, 07: 0-50, 08: 0-50
6983898 = MM-02, 09: 8-50, 10: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 8-50
6983899 = MM-03, 04: 5-25, 05: 5-25, 16: 5-50

Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/12/2021 08/12/2021 08/12/2021
Ontvangstdatum opdracht : 09/12/2021 09/12/2021 09/12/2021
Startdatum : 09/12/2021 09/12/2021 09/12/2021
Monstercode : 6983897 6983898 6983899
Uw Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: QPWO-GNKL-XULS-ZJBD Ref.: 1285013_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 76,9 76,1 74,2
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 5,0 2,0 1,4
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 6,7 25,8 20,0

Anorganische parameters - metalen
S arseen (As) mg/kg ds < 4,0 12 8,3
S barium (Ba) mg/kg ds 36 180 120
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 0,36 0,24
S chroom (Cr) mg/kg ds 13 45 38
S kobalt (Co) mg/kg ds 3,1 14 11
S koper (Cu) mg/kg ds 9,0 17 14
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,06 0,07 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 16 34 17
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 9 37 31
S zink (Zn) mg/kg ds 51 95 68

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,058 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,37 0,35 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1285013
Uw project omschrijving : 210938-NEN/VOA Doornseweg 1 Almkerk
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties
6983900 = MM-04, 06: 0-40, 17: 0-50
6983901 = MM-05, 01: 50-100, 05: 50-100, 13: 50-100, 15: 50-100, 16: 50-100, 17: 50-100
6983902 = MM-06, 01: 100-150, 01: 150-200, 13: 100-150, 13: 150-200

Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/12/2021 08/12/2021 08/12/2021
Ontvangstdatum opdracht : 09/12/2021 09/12/2021 09/12/2021
Startdatum : 09/12/2021 09/12/2021 09/12/2021
Monstercode : 6983900 6983901 6983902
Uw Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: QPWO-GNKL-XULS-ZJBD Ref.: 1285013_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1285013
Uw project omschrijving : 210938-NEN/VOA Doornseweg 1 Almkerk
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QPWO-GNKL-XULS-ZJBD Ref.: 1285013_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6983897
Uw project
omschrijving

: 210938-NEN/VOA Doornseweg 1 Almkerk

Uw referentie : MM-01, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 25-50, 05: 25-50, 07: 0-50, 08: 0-50
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

!

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 3 %
2) fractie C19 - C29 67 %
3) fractie C29 - C35 26 %
4) fractie C35 -< C40 4 %

minerale olie gehalte: 650 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 1

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QPWO-GNKL-XULS-ZJBD Ref.: 1285013_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6983897 MM-01, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 25-50, 05:
25-50, 07: 0-50, 08: 0-50

01 0.00-0.50 3958882AA
02 0.00-0.50 3959552AA
03 0.00-0.50 3959553AA
04 0.25-0.50 3959316AA
05 0.25-0.50 3959549AA
07 0.00-0.50 3959674AA
08 0.00-0.50 3959550AA

6983898 MM-02, 09: 8-50, 10: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50,
14: 0-50, 15: 8-50

09 0.08-0.50 3959564AA
10 0.00-0.50 3959548AA
11 0.00-0.50 3959322AA
12 0.00-0.50 3959330AA
13 0.00-0.50 3959305AA
14 0.00-0.50 3959339AA
15 0.08-0.50 3959337AA

6983899 MM-03, 04: 5-25, 05: 5-25, 16: 5-50 04 0.05-0.25 3959551AA
05 0.05-0.25 3959554AA
16 0.05-0.50 3959326AA

6983900 MM-04, 06: 0-40, 17: 0-50 06 0.00-0.40 3959668AA
17 0.00-0.50 3959307AA

6983901 MM-05, 01: 50-100, 05: 50-100, 13: 50-100, 15:
50-100, 16: 50-100, 17: 50-100

01 0.50-1.00 3959534AA
05 0.50-1.00 3959689AA
13 0.50-1.00 3959320AA
15 0.50-1.00 3959333AA
16 0.50-1.00 3959323AA
17 0.50-1.00 3959321AA

6983902 MM-06, 01: 100-150, 01: 150-200, 13: 100-150, 13:
150-200

01 1.00-1.50 3959556AA
01 1.50-2.00 3959542AA
13 1.00-1.50 3959319AA
13 1.50-2.00 3959335AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1285013
Uw project omschrijving : 210938-NEN/VOA Doornseweg 1 Almkerk
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QPWO-GNKL-XULS-ZJBD Ref.: 1285013_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Arseen (As) : Conform AS3050 prestatieblad 1 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Chroom (Cr) : Conform AS3050 prestatieblad 1 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1285013
Uw project omschrijving : 210938-NEN/VOA Doornseweg 1 Almkerk
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QPWO-GNKL-XULS-ZJBD Ref.: 1285013_certificaat_v1



Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer D. Huntink
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 210938-NEN/VOA Doornseweg 1 Almkerk
Ons kenmerk : Project 1297438
Validatieref. : 1297438_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : IUYZ-LSBX-TZPR-QQJN
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 4 bijlage(n)

Amsterdam, 17 januari 2022

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 81,4 82,3 82,6
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,1 3,6 3,5

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 2300 < 35 < 35

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1297438
Uw project omschrijving : 210938-NEN/VOA Doornseweg 1 Almkerk
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties
7019810 = 1, 01: 0-50
7019811 = 2, 02: 0-50
7019812 = 3, 03: 0-50

Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/12/2021 08/12/2021 08/12/2021
Ontvangstdatum opdracht : 13/01/2022 13/01/2022 13/01/2022
Startdatum : 13/01/2022 13/01/2022 13/01/2022
Monstercode : 7019810 7019811 7019812
Uw Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: IUYZ-LSBX-TZPR-QQJN Ref.: 1297438_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 80,2 83,5 81,6
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 4,2 3,8 3,8

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35 < 35

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1297438
Uw project omschrijving : 210938-NEN/VOA Doornseweg 1 Almkerk
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties
7019813 = 4, 04: 25-50
7019814 = 5, 05: 25-50
7019815 = 6, 07: 0-50

Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/12/2021 08/12/2021 08/12/2021
Ontvangstdatum opdracht : 13/01/2022 13/01/2022 13/01/2022
Startdatum : 13/01/2022 13/01/2022 13/01/2022
Monstercode : 7019813 7019814 7019815
Uw Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: IUYZ-LSBX-TZPR-QQJN Ref.: 1297438_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t.
S soort artefact n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 80,7
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 4,0

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1297438
Uw project omschrijving : 210938-NEN/VOA Doornseweg 1 Almkerk
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties
7019816 = 7, 08: 0-50

Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/12/2021
Ontvangstdatum opdracht : 13/01/2022
Startdatum : 13/01/2022
Monstercode : 7019816
Uw Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: IUYZ-LSBX-TZPR-QQJN Ref.: 1297438_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1297438
Uw project omschrijving : 210938-NEN/VOA Doornseweg 1 Almkerk
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: IUYZ-LSBX-TZPR-QQJN Ref.: 1297438_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 7019810
Uw project
omschrijving

: 210938-NEN/VOA Doornseweg 1 Almkerk

Uw referentie : 1, 01: 0-50
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

!

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 3 %
2) fractie C19 - C29 68 %
3) fractie C29 - C35 26 %
4) fractie C35 -< C40 3 %

minerale olie gehalte: 2300 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 1

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: IUYZ-LSBX-TZPR-QQJN Ref.: 1297438_certificaat_v1



Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen

De onderstaande constatering(en) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en
conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: "Er zijn
verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport
mogelijk hebben beïnvloed." Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal
onderdeel van dit analyse-certificaat.

Uw referentie : 1, 01: 0-50
Monstercode : 7019810

Opmerking(en) by analyse(s):
Minerale olie (florisil
clean-up):

- De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.

Organische stof (gec. voor
lutum):

- De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.

Uw referentie : 2, 02: 0-50
Monstercode : 7019811

Opmerking(en) by analyse(s):
Minerale olie (florisil
clean-up):

- De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.

Organische stof (gec. voor
lutum):

- De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.

Uw referentie : 3, 03: 0-50
Monstercode : 7019812

Opmerking(en) by analyse(s):
Minerale olie (florisil
clean-up):

- De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.

Organische stof (gec. voor
lutum):

- De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.

Uw referentie : 4, 04: 25-50
Monstercode : 7019813

Opmerking(en) by analyse(s):
Minerale olie (florisil
clean-up):

- De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.

Organische stof (gec. voor
lutum):

- De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.

Uw referentie : 5, 05: 25-50
Monstercode : 7019814

Opmerking(en) by analyse(s):
Minerale olie (florisil
clean-up):

- De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.

Organische stof (gec. voor
lutum):

- De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.

Bijlage 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1297438
Uw project omschrijving : 210938-NEN/VOA Doornseweg 1 Almkerk
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: IUYZ-LSBX-TZPR-QQJN Ref.: 1297438_certificaat_v1



Uw referentie : 6, 07: 0-50
Monstercode : 7019815

Opmerking(en) by analyse(s):
Minerale olie (florisil
clean-up):

- De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.

Organische stof (gec. voor
lutum):

- De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.

Uw referentie : 7, 08: 0-50
Monstercode : 7019816

Opmerking(en) by analyse(s):
Minerale olie (florisil
clean-up):

- De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.

Organische stof (gec. voor
lutum):

- De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.

Bijlage 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1297438
Uw project omschrijving : 210938-NEN/VOA Doornseweg 1 Almkerk
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: IUYZ-LSBX-TZPR-QQJN Ref.: 1297438_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7019810 1, 01: 0-50 01 0.00-0.50 3958882AA

7019811 2, 02: 0-50 02 0.00-0.50 3959552AA

7019812 3, 03: 0-50 03 0.00-0.50 3959553AA

7019813 4, 04: 25-50 04 0.25-0.50 3959316AA

7019814 5, 05: 25-50 05 0.25-0.50 3959549AA

7019815 6, 07: 0-50 07 0.00-0.50 3959674AA

7019816 7, 08: 0-50 08 0.00-0.50 3959550AA

Bijlage 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1297438
Uw project omschrijving : 210938-NEN/VOA Doornseweg 1 Almkerk
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: IUYZ-LSBX-TZPR-QQJN Ref.: 1297438_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7

Bijlage 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1297438
Uw project omschrijving : 210938-NEN/VOA Doornseweg 1 Almkerk
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: IUYZ-LSBX-TZPR-QQJN Ref.: 1297438_certificaat_v1



Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer D. Huntink
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 210938-NEN/VOA Doornseweg 1 Almkerk
Ons kenmerk : Project 1309990
Validatieref. : 1309990_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : VTTK-UUBK-QLWO-PMVL
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 14 februari 2022

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 81,6 80,0 79,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,3 3,4 3,7

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35 < 35

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1309990
Uw project omschrijving : 210938-NEN/VOA Doornseweg 1 Almkerk
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties
7057274 = MM-10, 21: 0-50, 22: 0-50
7057275 = MM-11, 20: 0-50, 23: 0-50
7057276 = 3, 01: 50-100

Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/02/2022 09/02/2022 08/12/2021
Ontvangstdatum opdracht : 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022
Startdatum : 09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022
Monstercode : 7057274 7057275 7057276
Uw Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: VTTK-UUBK-QLWO-PMVL Ref.: 1309990_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1309990
Uw project omschrijving : 210938-NEN/VOA Doornseweg 1 Almkerk
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VTTK-UUBK-QLWO-PMVL Ref.: 1309990_certificaat_v1



Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen

De onderstaande constatering(en) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en
conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: "Er zijn
verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport
mogelijk hebben beïnvloed." Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal
onderdeel van dit analyse-certificaat.

Uw referentie : 3, 01: 50-100
Monstercode : 7057276

Opmerking(en) by analyse(s):
Minerale olie (florisil
clean-up):

- De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.

Organische stof (gec. voor
lutum):

- De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.

Bijlage 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1309990
Uw project omschrijving : 210938-NEN/VOA Doornseweg 1 Almkerk
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VTTK-UUBK-QLWO-PMVL Ref.: 1309990_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7057274 MM-10, 21: 0-50, 22: 0-50 21 0.00-0.50 3959530AA
22 0.00-0.50 3959545AA

7057275 MM-11, 20: 0-50, 23: 0-50 20 0.00-0.50 3959488AA
23 0.00-0.50 3959523AA

7057276 3, 01: 50-100 01 0.50-1.00 3959534AA

Bijlage 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1309990
Uw project omschrijving : 210938-NEN/VOA Doornseweg 1 Almkerk
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VTTK-UUBK-QLWO-PMVL Ref.: 1309990_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7

Bijlage 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1309990
Uw project omschrijving : 210938-NEN/VOA Doornseweg 1 Almkerk
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VTTK-UUBK-QLWO-PMVL Ref.: 1309990_certificaat_v1
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Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer D. Huntink
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 210938-NEN/VOA Doornseweg 1 Almkerk
Ons kenmerk : Project 1289688
Validatieref. : 1289688_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : ZRAT-OKVC-ESEB-WMGU
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 23 december 2021

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S arseen (As) µg/l < 5
S barium (Ba) µg/l 170
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S chroom (Cr) µg/l < 1
S kobalt (Co) µg/l 3,7
S koper (Cu) µg/l < 2
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2
S nikkel (Ni) µg/l 3,4
S zink (Zn) µg/l 18

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02
S o-xyleen µg/l < 0,1
S styreen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1289688
Uw project omschrijving : 210938-NEN/VOA Doornseweg 1 Almkerk
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties
6997911 = 1, 01-1: 250-350

Opgegeven bemonsteringsdatum : 17/12/2021
Ontvangstdatum opdracht : 17/12/2021
Startdatum : 17/12/2021
Monstercode : 6997911
Uw Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ZRAT-OKVC-ESEB-WMGU Ref.: 1289688_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1289688
Uw project omschrijving : 210938-NEN/VOA Doornseweg 1 Almkerk
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ZRAT-OKVC-ESEB-WMGU Ref.: 1289688_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6997911 1, 01-1: 250-350 1 2.50-3.50 0416836YA
1 2.50-3.50 0354056MM

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1289688
Uw project omschrijving : 210938-NEN/VOA Doornseweg 1 Almkerk
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ZRAT-OKVC-ESEB-WMGU Ref.: 1289688_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Arseen (As) : Conform AS3150 prestatieblad 1 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Chroom (Cr) : Conform AS3150 prestatieblad 1 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
monochlooretheen (vinylchloride) : Conform AS3130 prestatieblad 1
1,1-Dichlooretheen : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1289688
Uw project omschrijving : 210938-NEN/VOA Doornseweg 1 Almkerk
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ZRAT-OKVC-ESEB-WMGU Ref.: 1289688_certificaat_v1



Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer D. Huntink
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 210938-NEN/VOA Doornseweg 1 Almkerk
Ons kenmerk : Project 1285016
Validatieref. : 1285016_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : VDPR-ALBY-ZHAD-GRQO
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 16 december 2021

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 6983906
Uw referentie : 1, RE-01 : 0-50
Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/12/2021

Asbestonderzoek

Initialen analist : A.Z.
Datum geanalyseerd : 16-12-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14060 g
Droge massa aangeleverde monster : 11220 g
Percentage droogrest : 79,8 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 7009,4 63,4 13,3 0,19 n.v.t. n.v.t.

0,5-1 mm 287,2 2,6 74,7 26,01 0 0,0

1-2 mm 197,6 1,8 66,1 33,45 0 0,0

2-4 mm 199,1 1,8 199,1 100,00 0 0,0

4-8 mm 384,9 3,5 384,9 100,00 0 0,0

8-20 mm 1778,6 16,1 1778,6 100,00 0 0,0

>20 mm 1195,5 10,8 1195,5 100,00 0 0,0

Totaal 11052,3 100,0 3712,2 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -

0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1

1-2 mm 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3

2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal <0,5 0,0 0,9 <0,5 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1285016
Uw project omschrijving : 210938-NEN/VOA Doornseweg 1 Almkerk
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: VDPR-ALBY-ZHAD-GRQO Ref.: 1285016_certificaat_v1



Monstercode : 6983907
Uw referentie : 2, RE-02 : 0-50
Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/12/2021

Asbestonderzoek

Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 15-12-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14740 g
Droge massa aangeleverde monster : 11777 g
Percentage droogrest : 79,9 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 9476,7 81,6 14,0 0,15 n.v.t. n.v.t.

0,5-1 mm 167,6 1,4 33,1 19,75 0 0,0

1-2 mm 251,9 2,2 62,9 24,97 0 0,0

2-4 mm 143,2 1,2 143,2 100,00 0 0,0

4-8 mm 280,6 2,4 280,6 100,00 0 0,0

8-20 mm 919,3 7,9 919,3 100,00 0 0,0

>20 mm 370,2 3,2 370,2 100,00 0 0,0

Totaal 11609,5 100,0 1823,3 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -

0,5-1 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1

1-2 mm 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5

2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal <0,7 0,0 1,2 <0,7 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,7 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1285016
Uw project omschrijving : 210938-NEN/VOA Doornseweg 1 Almkerk
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: VDPR-ALBY-ZHAD-GRQO Ref.: 1285016_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1285016
Uw project omschrijving : 210938-NEN/VOA Doornseweg 1 Almkerk
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VDPR-ALBY-ZHAD-GRQO Ref.: 1285016_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6983906 1, RE-01 : 0-50 RE-01 0.00-0.50 1724354MG

6983907 2, RE-02 : 0-50 RE-02 0.00-0.50 1724353MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1285016
Uw project omschrijving : 210938-NEN/VOA Doornseweg 1 Almkerk
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VDPR-ALBY-ZHAD-GRQO Ref.: 1285016_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1285016
Uw project omschrijving : 210938-NEN/VOA Doornseweg 1 Almkerk
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VDPR-ALBY-ZHAD-GRQO Ref.: 1285016_certificaat_v1
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Inleiding
�ŝƚ�ďĞƚƌĞŌ�ĞĞŶ�ƌĂƉƉŽƌƚĂŐĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŵŝůŝĞƵͲŚǇŐŝģŶŝƐĐŚĞ�ďŽĚĞŵŬǁĂůŝƚĞŝƚ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ƉĞƌĐĞĞů�ǁĂĂƌǀĂŶ
ĚĞ�ůŽĐĂƟĞ�ŽƉ�ĚĞ�ĞĞƌƐƚĞ�ƉĂŐŝŶĂ�ǀĂŶ�ĚĞǌĞ�ƌĂƉƉŽƌƚĂŐĞ�ŝƐ�ĂĂŶŐĞŐĞǀĞŶ͘��Ğ�ƌĂƉƉŽƌƚĂŐĞ�ŝƐ�ŐĞŵĂĂŬƚ
ŵĞƚ�ďĞŚƵůƉ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ďŽĚĞŵŝŶĨŽƌŵĂƟĞƐǇƐƚĞĞŵ�;ďŝƐͿ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŐĞǌĂŵĞŶůŝũŬĞ�ŽŵŐĞǀŝŶŐƐĚŝĞŶƐƚĞŶ�ŝŶ
EŽŽƌĚʹ�ƌĂďĂŶƚ͘

/ŶĚŝĞŶ�Ğƌ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ƉĞƌĐĞĞů͕�ŽĨ�ĚĞ�ĚŝƌĞĐƚĞ�ŽŵŐĞǀŝŶŐ�ŚŝĞƌǀĂŶ͕�ďŽĚĞŵŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ�ŽĨ
ŽŶĚĞƌŐƌŽŶĚƐĞ�ƚĂŶŬƐ�ŝŶ�ŚĞƚ�ďŝƐ�ďĞŬĞŶĚ�ǌŝũŶ͕�ďĞǀĂƚ�ĚĞǌĞ�ƌĂƉƉŽƌƚĂŐĞ�ĞĞŶ�ƵŝƩƌĞŬƐĞů�ŚŝĞƌǀĂŶ͘

�

tĞůŬĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ďĞǀĂƚ�ŚĞƚ�ďŽĚĞŵŝŶĨŽƌŵĂƟĞƐǇƐƚĞĞŵ͍

�ŝũ�ĚĞ�ƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞ�ĞŶ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ�ďŽĚĞŵƚĂŬĞŶ�ŽŶƚǀĂŶŐĞŶ�ǁŝũ
ďŽĚĞŵƌĂƉƉŽƌƚĞŶ�ďŝũ�ŐƌŽŶĚǁĞƌŬĞŶ͕�ďŽĚĞŵͲ�ĞŶ�ƚĂŶŬƐĂŶĞƌŝŶŐĞŶ͕�ŐƌŽŶĚƚƌĂŶƐĂĐƟĞƐ�ĞŶ�ŚĞƚ
ďĞŚĂŶĚĞůĞŶ�ǀĂŶ�ĂĂŶǀƌĂŐĞŶ�ǀŽŽƌ�ŽŵŐĞǀŝŶŐƐǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ͘��Ğ�ƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ
ďŽĚĞŵŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ǀĞƌǁĞƌŬƚ�ŝŶ�ŚĞƚ�ďŝƐ͘

�

'ĞĞŶ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ĂĂŶǁĞǌŝŐ

/ŶĚŝĞŶ�Ğƌ�ŝŶ�ŚĞƚ�ďŝƐ�ŐĞĞŶ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ŽǀĞƌ�ĞĞŶ�ƉĞƌĐĞĞů�ĂĂŶǁĞǌŝŐ�ŝƐ͕�ŬĂŶ�ŶŝĞƚ�ŐĞĐŽŶĐůƵĚĞĞƌĚ
ǁŽƌĚĞŶ�ĚĂƚ�Ğƌ�ĚĂŶ�ŽŽŬ�ŐĞĞŶ�ďŽĚĞŵǀĞƌŽŶƚƌĞŝŶŝŐŝŶŐ�ĂĂŶǁĞǌŝŐ�ŝƐ͘��ůůĞĞŶ�ŶĂ�ƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ�ǀĂŶ�ĞĞŶ
ǀŽůůĞĚŝŐ�ǀĞƌŬĞŶŶĞŶĚ�ďŽĚĞŵŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ĐŽŶĨŽƌŵ�ĚĞ�E�E�ϱϳϰϬ�ŬĂŶ�ŚŝĞƌŽǀĞƌ�ŵĞĞƌ�ǌĞŬĞƌŚĞŝĚ
ǁŽƌĚĞŶ�ǀĞƌŬƌĞŐĞŶ͘�/ŶĚŝĞŶ�Ƶ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ǁŝůƚ�ůĂƚĞŶ�ƵŝƚǀŽĞƌĞŶ�ĚĂŶ�ĂĚǀŝƐĞƌĞŶ�ǁŝũ�Ƶ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ŽƉ�ƚĞ
ŶĞŵĞŶ�ŵĞƚ�ĞĞŶ�^/<���Z>�ϮϬϬϬ�ŐĞĐĞƌƟĮĐĞĞƌĚ�ĂĚǀŝĞƐďƵƌĞĂƵ͘��ůůĞĞŶ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ�ĚŝĞ�ƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ
ǌŝũŶ�ĚŽŽƌ�ĞĞŶ�ŐĞĐĞƌƟĮĐĞĞƌĚ�ďƵƌĞĂƵ�ǁŽƌĚĞŶ�ǀŽŽƌ�ŽǀĞƌŚĞŝĚƐďĞƐůŝƐƐŝŶŐĞŶ�ŝŶ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ
ŐĞŶŽŵĞŶ͘

�

>ŽĐĂƟĞƐ�ŵĞƚ�ŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚ�ďŽĚĞŵďĞĚƌĞŝŐĞŶĚĞ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ

Kŵ�ŝŶǌŝĐŚƚ�ƚĞ�ŬƌŝũŐĞŶ�ǁĂĂƌ�ĚĞ�ďŽĚĞŵ�ŝŶ�ŚĞƚ�ǀĞƌůĞĚĞŶ�ŵŽŐĞůŝũŬ�ǀĞƌŽŶƚƌĞŝŶŝŐĚ�ŝƐ�ŐĞƌĂĂŬƚ�ǌŝũŶ�ĚĞ
ůŽĐĂƟĞƐ�ŵĞƚ�ĞĞŶ�ƌŝƐŝĐŽ�ŽƉ�ďŽĚĞŵǀĞƌŽŶƚƌĞŝŶŝŐŝŶŐ�ŝŶ�ŬĂĂƌƚ�ŐĞďƌĂĐŚƚ͘��ĞǌĞ�ŐĞŐĞǀĞŶƐ�ǌŝũŶ
ĂŅŽŵƐƟŐ�Ƶŝƚ�ŽƵĚĞ�ďĞƐƚĂŶĚĞŶ�ĞŶ�ƚĞŬĞŶŝŶŐĞŶ͕�ǌŽĂůƐ�ŚĞƚ�,ŝŶĚĞƌǁĞƚĂƌĐŚŝĞĨ͕�ŵŝůŝĞƵĂƌĐŚŝĞĨ�ĞŶ�ĚĞ
ďĞƐƚĂŶĚĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�<ĂŵĞƌ�ǀĂŶ�<ŽŽƉŚĂŶĚĞů͘��ĞǌĞ�ŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ǌĞŐƚ�ŝĞƚƐ�ŽǀĞƌ�ŚĞƚ
ǀĞƌŵŽĞĚĞŶ�ǀĂŶ�ďŽĚĞŵǀĞƌŽŶƚƌĞŝŶŝŐŝŶŐ͘�/Ŷ�ĨĞŝƚĞ�ŝƐ�ŚĞƚ�ĞĞŶ�ƌŝƐŝĐŽĂŶĂůǇƐĞ�ĚŝĞ�ŬĂŶ�ůĞŝĚĞŶ�ƚŽƚ
ǀĞƌǀŽůŐŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͘

�ĞǌĞ�ůŽĐĂƟĞƐ�ǌŝũŶ�ŽŶĚĞƌŐĞďƌĂĐŚƚ�ŝŶ�ŚĞƚ�ǌŽŐĞŶĂĂŵĚĞ�ŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞ�ďŽĚĞŵďĞƐƚĂŶĚ�;,��Ϳ͘�KƉ�ƚĂů
ǀĂŶ�ůŽĐĂƟĞƐ�ŵĞƚ�ĚĞ�ŵĞĞƐƚ�ǀĞƌĚĂĐŚƚĞ�ďŽĚĞŵďĞĚƌĞŝŐĞŶĚĞ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�ĞŶ�ǁĂĂƌ�ŶŽŐ�ŶŝĞƚ�ĞĞƌĚĞƌ
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ďŽĚĞŵŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ŚĞĞŌ�ƉůĂĂƚƐŐĞǀŽŶĚĞŶ͕�ŚĞĞŌ�ŝŶŵŝĚĚĞůƐ�ŽƌŝģŶƚĞƌĞŶĚ�ďŽĚĞŵŽŶĚĞƌǌŽĞŬ
ƉůĂĂƚƐŐĞǀŽŶĚĞŶ͘

�

Opbouw van de rapportage

KƉ�ďĂƐŝƐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŝŶŐĞǀŽĞƌĚĞ�ŐĞŽŐƌĂĮƐĐŚĞ�ŐĞŐĞǀĞŶƐ�ĚŝĞ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ĂĂŶǀƌĂĂŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƌĂƉƉŽƌƚĂŐĞ�ǌŝũŶ
ŝŶŐĞǀŽĞƌĚ͕�ŝƐ�ŵĞƚ�ďĞŚƵůƉ�ǀĂŶ�ƐŽŌǁĂƌĞ�ŐĞĐŽŶƚƌŽůĞĞƌĚ�ŽĨ�Ğƌ�ŽƉ�ŚĞƚ�ƉĞƌĐĞĞů�ŽĨ�ŝŶ�ĚĞ�ĚŝƌĞĐƚĞ
ŽŵŐĞǀŝŶŐ�ŚŝĞƌǀĂŶ�ŐĞŐĞǀĞŶƐ�ŽǀĞƌ�ĚĞ�ďŽĚĞŵ�ĞŶ�ŐƌŽŶĚǁĂƚĞƌ�ďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌ�ǌŝũŶ͘�/ŶĚŝĞŶ�ĚĞǌĞ
ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ĂĂŶǁĞǌŝŐ�ŝƐ�ĚĂŶ�ǁŽƌĚƚ�ĚĞǌĞ�ŐĞƚŽŽŶĚ�ŝŶ�ĚĞ�ŽŶĚĞƌƐƚĂĂŶĚĞ�ǀŽůŐŽƌĚĞ͗

/ŶĨŽƌŵĂƟĞ�ŽǀĞƌ�ĚĞ�ŵŝůŝĞƵŬǁĂůŝƚĞŝƚ�ŽƉ�ĚĞ�ůŽĐĂƟĞ͗

KǀĞƌǌŝĐŚƚ�ůŽĐĂƟĞŐĞŐĞǀĞŶƐ
KǀĞƌǌŝĐŚƚ�ďŽĚĞŵŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ
KǀĞƌǌŝĐŚƚ�ŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞ�ďŽĚĞŵďĞĚƌĞŝŐĞŶĚĞ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ
KǀĞƌǌŝĐŚƚ�ŽŶĚĞƌŐƌŽŶĚƐĞ�ƚĂŶŬƐ

EĂĂƐƚ�ŚĞƚ�ŐĞƐĞůĞĐƚĞĞƌĚĞ�ƉĞƌĐĞĞů�ǁŽƌĚƚ�ŽŽŬ�ŝŶ�ĞĞŶ�ƐƚƌĂĂů�ǀĂŶ�Ϯϱ�ŵĞƚĞƌ�ƌŽŶĚ�ŚĞƚ�ŐĞƐĞůĞĐƚĞĞƌĚĞ
ƉĞƌĐĞĞů�ŐĞŬĞŬĞŶ�ŽĨ�Ğƌ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐŐĞŐĞǀĞŶƐ�ďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌ�ǌŝũŶ͘�/ŶĚŝĞŶ�Ğƌ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ĂĂŶǁĞǌŝŐ�ŝƐ͕
ĚĂŶ�ǁŽƌĚƚ�ĚĞǌĞ�ŐĞƚŽŽŶĚ�ŽŶĚĞƌ�ŚĞƚ�ŚŽŽĨĚƐƚƵŬ͗͞/ŶĨŽƌŵĂƟĞ�ŽǀĞƌ�ĚĞ�ŵŝůŝĞƵŬǁĂůŝƚĞŝƚ�ŝŶ�ĚĞ�ĚŝƌĞĐƚĞ
ŽŵŐĞǀŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ůŽĐĂƟĞ͘͟

sĞƌǀŽůŐĞŶƐ�ǁŽƌĚĞŶ�ŽŽŬ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ƉĞƌĐĞůĞŶ�ŝŶ�ĚĞ�ĚŝƌĞĐƚĞ�ŽŵŐĞǀŝŶŐ�ĚĞ�ůŽĐĂƟĞŐĞŐĞǀĞŶƐ͕�ĚĞ
ŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞ�ďŽĚĞŵďĞĚƌĞŝŐĞŶĚĞ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�ĞŶ�ĚĞ�ŽŶĚĞƌŐƌŽŶĚƐĞ�ƚĂŶŬƐ�ǁĞĞƌŐĞŐĞǀĞŶ͘

�

dŽĞůŝĐŚƟŶŐ�ďŝũ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ŽǀĞƌ�ĚĞ�ďŽĚĞŵŬǁĂůŝƚĞŝƚ�ŽƉ�ĚĞ�ůŽĐĂƟĞ

KǀĞƌǌŝĐŚƚ�ůŽĐĂƟĞŐĞŐĞǀĞŶƐ
KŶĚĞƌ�ĚĞǌĞ�ƉĂƌĂŐƌĂĂĨ�ǁŽƌĚĞŶ�ĚĞ�ůŽĐĂƟĞŐĞŐĞǀĞŶƐ�ŐĞƚŽŽŶĚ�ǌŽĂůƐ�ĚĞǌĞ�ŝŶ�ŚĞƚ�ďŝƐ�ďĞŬĞŶĚ�ǌŝũŶ͘
KŶĚĞƌ�ĚĞ�ůŽĐĂƟĞŐĞŐĞǀĞŶƐ�ǁŽƌĚĞŶ�ŽŽŬ�ĚĞ�ƐƚĂƚƵƐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ďŽĚĞŵůŽĐĂƟĞ͕�ĞǀĞŶƚƵĞůĞ
ǀĞƌŽŶƚƌĞŝŶŝŐŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ĚĞ�ǀĞƌǀŽůŐĂĐƟĞ�ĂĂŶŐĞǀĞŶ͘

Overzicht onderzoeken
KŶĚĞƌ�ĚĞǌĞ�ƉĂƌĂŐƌĂĂĨ�ǁŽƌĚĞŶ�ĚĞ�ŐĞŐĞǀĞŶƐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ďŽĚĞŵƌĂƉƉŽƌƚĞŶ�ĚŝĞ�ŽƉ�ĚĞ�ůŽĐĂƟĞ�ǌŝũŶ
ƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ�ǁĞĞƌŐĞǀĞŶ͕�ǌŽĂůƐ�ƐŽŽƌƚ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͕�ĂĂŶůĞŝĚŝŶŐ͕�ƌĂƉƉŽƌƚĚĂƚƵŵ͕�ďĞŬŶŽƉƚĞ�ĐŽŶĐůƵƐŝĞ
ĞŶ�ƌĞƐƵůƚĂĂƚ�tĞƚ�ďŽĚĞŵďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ͘

KǀĞƌǌŝĐŚƚ�ŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞ�ďŽĚĞŵďĞĚƌĞŝŐĞŶĚĞ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ
KŶĚĞƌ�ĚĞǌĞ�ƉĂƌĂŐƌĂĂĨ�ǁŽƌĚĞŶ�ĚĞ�ŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞ�ďŽĚĞŵďĞĚƌĞŝŐĞŶĚĞ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�ŐĞƚŽŽŶĚ�ǌŽĂůƐ
ĚĞǌĞ�ŝŶ�ŚĞƚ�ďŝƐ�ďĞŬĞŶĚ�ǌŝũŶ͘
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Overzicht aanwezige ondergrondse tanks
KŶĚĞƌ�ĚĞǌĞ�ƉĂƌĂŐƌĂĂĨ�ǁŽƌĚĞŶ�ĚĞ�ŽŶĚĞƌŐƌŽŶĚƐĞ�ƚĂŶŬƐ�ŐĞƚŽŽŶĚ͕�ǌŽĂůƐ�ĚĞǌĞ�ŝŶ�ŚĞƚ�ďŝƐ�ďĞŬĞŶĚ
ǌŝũŶ͘

/ŶĨŽƌŵĂƟĞ�ŽǀĞƌ�ĚĞ�ďŽĚĞŵŬǁĂůŝƚĞŝƚ�ŝŶ�ĞĞŶ�ƐƚƌĂĂů�ǀĂŶ�Ϯϱ�ŵĞƚĞƌ�ƌŽŶĚ�ĚĞ�ůŽĐĂƟĞ
/ĚĞŵ�ĂůƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ŽǀĞƌ�ĚĞ�ďŽĚĞŵŬǁĂůŝƚĞŝƚ�ŽƉ�ĚĞ�ůŽĐĂƟĞ�ŵĂĂƌ�ĚĂŶ�ďŝŶŶĞŶ�ĞĞŶ�ƐƚƌĂĂů�ǀĂŶ�Ϯϱ
ŵĞƚĞƌ�ƌŽŶĚ�ĚĞ�ůŽĐĂƟĞ͘

�
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Binnen het aangegeven zoekgebied is
ŐĞĞŶ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ĂĂŶŐĞƚƌŽīĞŶ͘
�
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�Ğ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ĚŝĞ�ǁŝũ�ŝŶ�ĚĞǌĞ�ƌĂƉƉŽƌƚĂŐĞ�ďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌ�ƐƚĞůůĞŶ͕�ĚŝĞŶƚ�Ƶ�ƚĞ�ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞƌĞŶ�ĂůƐ�ĞĞŶ
ŝŶƐĐŚĂƫŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƐŝƚƵĂƟĞ͘��ĂŶŐĞǌŝĞŶ�ĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ŝƐ�ŐĞďĂƐĞĞƌĚ�ŽƉ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ�ĚŝĞ�ŝŶ�ŚĞƚ
ǀĞƌůĞĚĞŶ�ŚĞďďĞŶ�ƉůĂĂƚƐŐĞǀŽŶĚĞŶ�ŬƵŶŶĞŶ�ǁŝũ�ŶŽŽŝƚ�ϭϬϬй�ǌĞŬĞƌŚĞŝĚ�ŐĞǀĞŶ�ŵĞƚ�ďĞƚƌĞŬŬŝŶŐ�ƚŽƚ
ĚĞ�ĂĐƚƵĞůĞ�ŬǁĂůŝƚĞŝƚ�ǀĂŶ�ŐƌŽŶĚ�ĞŶ�ŐƌŽŶĚǁĂƚĞƌ͘��Ğ�ŐĞǌĂŵĞŶůŝũŬĞ�ŽŵŐĞǀŝŶŐƐĚŝĞŶƐƚĞŶ�ŝŶ�EŽŽƌĚ�ʹ
�ƌĂďĂŶƚ�ǌŝũŶ�ŶŝĞƚ�ĂĂŶƐƉƌĂŬĞůŝũŬ��ǀŽŽƌ�ĞŶŝŐĞ�ƐĐŚĂĚĞ�ĚĂŶ�ǁĞů�ĞŶŝŐĞ�ĂŶĚĞƌĞ�ŝŶĚŝƌĞĐƚĞ�ŝŶĐŝĚĞŶƚĞůĞ�ŽĨ
ŐĞǀŽůŐƐĐŚĂĚĞ�ĂůƐ�ďůŝũŬƚ�ĚĂƚ�ŝŶ�ĚĞ�ƉƌĂŬƟũŬ�ĚĞ�ŬǁĂůŝƚĞŝƚ�ǀĂŶ�ŐƌŽŶĚ�ŽĨ�ŐƌŽŶĚǁĂƚĞƌ�ĂŶĚĞƌƐ�ŝƐ�ĚĂŶ�ŝŶ
Ěŝƚ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ŝƐ�ǀĞƌŵĞůĚ͘�tŝũ�ĂƩĞŶĚĞƌĞŶ�Ƶ�ŽƉ�ŚĞƚ�ĨĞŝƚ�ĚĂƚ�Ƶ�ĂůƐ�ŵĂŬĞůĂĂƌ͕�ĞŝŐĞŶĂĂƌ͕�ƚŽĞŬŽŵƐƟŐ
ĞŝŐĞŶĂĂƌ�ŽĨ�ĂůƐ�ĚĞƌĚĞ͕�ďŝũ�ĂĂŶͲ�ŽĨ�ǀĞƌŬŽŽƉ�ǀĂŶ�ŽŶƌŽĞƌĞŶĚ�ŐŽĞĚ�ĞĞŶ�ǀĞƌŐĂĂŶĚĞ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐƉůŝĐŚƚ
ŚĞĞŌ�ĂůƐ�ŚĞƚ�ŐĂĂƚ�Žŵ�ŚĞƚ�ǀĂƐƚƐƚĞůůĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŬǁĂůŝƚĞŝƚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ďŽĚĞŵ�ĞŶͬŽĨ�ĚĞ�ĂĂŶǁĞǌŝŐŚĞŝĚ�ǀĂŶ
ŽŶĚĞƌŐƌŽŶĚƐĞ�ďƌĂŶĚƐƚŽŌĂŶŬƐ͘�tŝũ�ĂĚǀŝƐĞƌĞŶ�Ƶ�Žŵ�ŝŶ�ǀŽŽƌŬŽŵĞŶĚĞ�ŐĞǀĂůůĞŶ�ǌĞůĨ�ǌŽƌŐ�ƚĞ�ĚƌĂŐĞŶ
ǀŽŽƌ�ďŽĚĞŵŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ĚĂŶ�ǁĞů�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ŶĂĂƌ�ĚĞ�ĂĂŶǁĞǌŝŐŚĞŝĚ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ƚĂŶŬ͘

�

�Ğ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�Ƶŝƚ�ĚĞǌĞ�ƌĂƉƉŽƌƚĂŐĞ�ŬĂŶ�ŶŝĞƚ�ǁŽƌĚĞŶ�ŐĞďƌƵŝŬƚ�ďŝũ�ĚĞ�ĂĂŶǀƌĂĂŐ�ǀĂŶ�ĞĞŶ
ŽŵŐĞǀŝŶŐƐǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐ�ŽĨ�ĂŶĚĞƌĞ�ŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞ�ƉƌŽĚƵĐƚĞŶ�ŽĨ�ĚŝĞŶƐƚĞŶ͘��ŝũ�ĞĞŶ
ǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĂĂŶǀƌĂĂŐ�ĚŝĞŶƚ�ĞůŬĞ�ƐŝƚƵĂƟĞ�ŽƉŶŝĞƵǁ�ĂĨǌŽŶĚĞƌůŝũŬ�ƚĞ�ǁŽƌĚĞŶ�ďĞŽŽƌĚĞĞůĚ͘�KŽŬ�Ăů
ŚĞĞŌ�Ğƌ�ŽƉ�ĞĞŶ�ůŽĐĂƟĞ�ĞĞƌĚĞƌ��ďŽĚĞŵŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ƉůĂĂƚƐŐĞǀŽŶĚĞŶ�ŝƐ�ŚĞƚ�ŶŝĞƚ�ƵŝƚŐĞƐůŽƚĞŶ�ĚĂƚ�ĚĞ
ŐĞŵĞĞŶƚĞ�ŽƉŶŝĞƵǁ�ďŽĚĞŵŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ĞŝƐƚ͘��Ğ�ĂĂŶǁĞǌŝŐĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ŬĂŶ�ǀĞƌŽƵĚĞƌĚ�ǌŝũŶ͕�ŽŽŬ
ŬĂŶ�Ğƌ�ĞĞŶ�ŽŶũƵŝƐƚĞ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞ�ǌŝũŶ�ƚŽĞŐĞƉĂƐƚ͘

�
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dŽĞůŝĐŚƟŶŐ
dŽĞůŝĐŚƟŶŐ�ŽƉ�ŐĞďƌƵŝŬƚĞ�ƚĞƌŵŝŶŽůŽŐŝĞ

�

Uitleg begrippen bij deze rapportage

�Ğ�ĂŶĂůǇƐĞƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ�ŝŶ�ƌĞůĂƟĞ�ƚŽƚ�ĚĞ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞ�ŐĞǀĞŶ�ĞĞŶ�ďĞĞůĚ�ǀĂŶ�ĚĞ
ǀĞƌŽŶƚƌĞŝŶŝŐŝŶŐƐŝƚƵĂƟĞ͘�KƉ�ďĂƐŝƐ�ǀĂŶ�ŚŝĞƌǀĂŶ�ǁŽƌĚƚ�ĞĞŶ�ůŽĐĂƟĞ�ďĞŽŽƌĚĞĞůĚ͘�,ŝĞƌŽŶĚĞƌ�ǀŽůŐƚ
ĞĞŶ�ŽƉƐŽŵŵŝŶŐ͗

EŝĞƚ�ǀĞƌŽŶƚƌĞŝŶŝŐĚ�ŐĞĞŶ�ǀĞƌǀŽůŐ͗�sŽůŐĞŶƐ�ĚĞ�ďĞƐĐŚŝŬďĂƌĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ŝƐ�ĚĞ�ůŽĐĂƟĞ�ŶŝĞƚ
ǀĞƌŽŶƚƌĞŝŶŝŐĚ͕�ĞĞŶ�ŶĂĚĞƌ�ďŽĚĞŵŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ŝƐ�ŶŝĞƚ�ŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬ͘
�ƌŶƐƟŐ͗�WŽƚĞŶƟĞĞů�ĞƌŶƐƟŐ͘�,Ğƚ�ǀĞƌŵŽĞĚĞŶ�ďĞƐƚĂĂƚ�ĚĂƚ�Ğƌ�ƐƉƌĂŬĞ�ŝƐ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ĞƌŶƐƟŐĞ
ǀĞƌŽŶƚƌĞŝŶŝŐŝŶŐ͘
�ĞŶ�ůŽĐĂƟĞ�ǁŽƌĚƚ�ŽŽŬ�ĂůƐ�WŽƚ͘��ƌŶƐƟŐ�ŐĞŬǁĂůŝĮĐĞĞƌĚ�ĂůƐ�Ğƌ�ĂůůĞĞŶ�ďŽĚĞŵďĞĚƌĞŝŐĞŶĚĞ
ŚĂŶĚĞůŝŶŐĞŶ�ŚĞďďĞŶ�ƉůĂĂƚƐŐĞǀŽŶĚĞŶ�;ŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚ�ďŽĚĞŵŽŶĚĞƌǌŽĞŬͿ͘��Ğ�ůŽĐĂƟĞ�ŝƐ�ĚĂŶ�ĂůƐ
ŚĞƚ�ǁĂƌĞ�ǀĞƌĚĂĐŚƚ�ŵĞƚ�ďĞƚƌĞŬŬŝŶŐ�ƚŽƚ�ŚĞƚ�ǀŽŽƌŬŽŵĞŶ�ǀĂŶ�ďŽĚĞŵǀĞƌŽŶƚƌĞŝŶŝŐŝŶŐ͘
hƌŐĞŶƚ�Đ͘Ƌ͘�^ƉŽĞĚĞŝƐĞŶĚ͗�WŽƚĞŶƟĞĞů�ƵƌŐĞŶƚ͘�,Ğƚ�ǀĞƌŵŽĞĚĞŶ�ďĞƐƚĂĂƚ�ĚĂƚ�ĚĞ�ĞƌŶƐƟŐĞ
ǀĞƌŽŶƚƌĞŝŶŝŐŝŶŐ�ƌŝƐŝĐŽΗĞ͖Ɛ�ǀŽƌŵƚ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚ͕�ĞĐŽůŽŐŝĞ�ĞŶ�ǀĞƌƐƉƌĞŝĚŝŶŐ͘
ǀĞƌŽŶƚƌĞŝŶŝŐĚ͗�'ĞĞŶ�ǀĞƌǀŽůŐ͘�,Ğƚ�ǀĞƌŵŽĞĚĞŶ�ďĞƐƚĂĂƚ�ĚĂƚ�ĚĞ�ůŽĐĂƟĞ�ǁĞů�ǀĞƌŽŶƚƌĞŝŶŝŐĚ�ŝƐ
ŵĂĂƌ�Ğƌ�ŝƐ�ŐĞĞŶ�ĂĂŶůĞŝĚŝŶŐ�ƚŽƚ�ŚĞƚ�ĚŽĞŶ�ǀĂŶ�ǀĞƌǀŽůŐŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͘
EŝĞƚ��ƌŶƐƟŐ͗��ƌ�ŝƐ�ŐĞĞŶ�ƐƉƌĂŬĞ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ĞƌŶƐƟŐĞ�ďŽĚĞŵǀĞƌŽŶƚƌĞŝŶŝŐŝŶŐ͘
�ƌŶƐƟŐ͕�ŶŝĞƚ�ƵƌŐĞŶƚ�Đ͘Ƌ͘�^ƉŽĞĚĞŝƐĞŶĚ͗��ŽŽƌ�ĚĞ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĞ�ŝŶ�ĞĞŶ�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ǀĂƐƚŐĞůĞŐĚ�ĚĂƚ
ƐƉƌĂŬĞ�ŝƐ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ƐƚĞƌŬĞ�ǀĞƌŽŶƚƌĞŝŶŝŐŝŶŐ�ŝŶ�ŵĞĞƌ�ĚĂŶ�Ϯϱ�ŵϯ�ŐƌŽŶĚ�ĞŶͬŽĨ�ϭϬϬ�ŵϯ
ŐƌŽŶĚǁĂƚĞƌ͘��ƌ�ǌŝũŶ�ŐĞĞŶ�ŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚƐͲ�͕��ĐŽůŽŐŝƐĐŚĞ�ĞŶͬ�ŽĨ�ǀĞƌƐƉƌĞŝĚŝŶŐƐƌŝƐŝĐŽΗĞ͖Ɛ͘
�ƌŶƐƟŐ͕�ƵƌŐĞŶƟĞ�Đ͘Ƌ͘�ƐƉŽĞĚĞŝƐĞŶĚŚĞŝĚ�ŶŝĞƚ�ďĞƉĂĂůĚ͗��ƌ�ŝƐ�ƐƉƌĂŬĞ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ƐƚĞƌŬĞ
ǀĞƌŽŶƚƌĞŝŶŝŐŝŶŐ�ŝŶ�ŵĞĞƌ�ĚĂŶ�Ϯϱ�ŵϯ�ŐƌŽŶĚ�ĞŶͬŽĨ�ϭϬϬ�ŵϯ�ŐƌŽŶĚǁĂƚĞƌ�ǁĂĂƌǀĂŶ�ĚĞ�ƵƌŐĞŶƟĞ
;ƌŝƐŝĐŽΗĞ͖ƐͿ�ŶŝĞƚ�ǌŝũŶ�ǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ͘
�ƌŶƐƟŐ�ĞŶ�ƵƌŐĞŶƚ�Đ͘Ƌ͘�ƐƉŽĞĚĞŝƐĞŶĚ͕�ƐĂŶĞƌŝŶŐ�ďŝŶŶĞŶ�ϰ�ũĂĂƌ͗��ŽŽƌ�ĚĞ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĞ�ŝŶ�ĞĞŶ
ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ǀĂƐƚŐĞůĞŐĚ�ĚĂƚ�ƐƉƌĂŬĞ�ŝƐ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ƐƚĞƌŬĞ�ǀĞƌŽŶƚƌĞŝŶŝŐŝŶŐ�ŝŶ�ŵĞĞƌ�ĚĂŶ�Ϯϱ�ŵϯ
ŐƌŽŶĚ�ĞŶͬŽĨ�ϭϬϬ�ŵϯ�ŐƌŽŶĚǁĂƚĞƌ͘��Ğ�ǀĞƌŽŶƚƌĞŝŶŝŐŝŶŐ�ǀŽƌŵƚ�ĞĞŶ�ĂĐƚƵĞĞů�ŐĞǀĂĂƌ�ǀŽŽƌ�ĚĞ
ǀŽůŬƐŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚ͕�ĞŶͬŽĨ�ŚĞƚ�ĞĐŽƐǇƐƚĞĞŵ�ĞŶͬŽĨ�ǀĞƌƐƉƌĞŝĚŝŶŐ͘

�

/ŶĚŝĞŶ�Ğƌ�ŽƉ�ĞĞŶ�ůŽĐĂƟĞ�ĞĞŶ�ŐĞǀĂů�ǀĂŶ�ĞƌŶƐƟŐĞ�ďŽĚĞŵǀĞƌŽŶƚƌĞŝŶŝŐŝŶŐ�ŝƐ�ĂĂŶŐĞƚƌŽīĞŶ�ŝƐ�ĚĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĞ�ďĞǀŽĞŐĚ�ŐĞǌĂŐ͘��Ğ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĞ�ǌĂů�ĂĬĂŶŬĞůŝũŬ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƐŝƚƵĂƟĞ�ĞĞŶ�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ĂĨŐĞǀĞŶ͘

KƉ�ďĂƐŝƐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƐƚĂƚƵƐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǀĞƌŽŶƚƌĞŝŶŝŐŝŶŐ�;ďĞŽŽƌĚĞůŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ůŽĐĂƟĞͿ�ǁŽƌĚĞŶ�ĚĞ
ǀĞƌǀŽůŐƐƚĂƉƉĞŶ�ǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ͘�tĞ�ŽŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶ�ĚĞ�ǀŽůŐĞŶĚĞ�ƐƚĂƉƉĞŶ�;ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶͿ͗
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sŽůĚŽĞŶĚĞ�ŽŶĚĞƌǌŽĐŚƚͬŐĞƐĂŶĞĞƌĚ͕�ŐĞĞŶ�ǀĞƌǀŽůŐ͗�KƉ�ďĂƐŝƐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŚƵŝĚŝŐĞ
ďŽĚĞŵŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ�ŽĨ�ŽƉ�ŐƌŽŶĚ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ŐŽĞĚŐĞŬĞƵƌĚ�ĞǀĂůƵĂƟĞƌĂƉƉŽƌƚ�;ŶĂĂƌ�ĂĂŶůĞŝĚŝŶŐ
ǀĂŶ�ĞĞŶ�ďŽĚĞŵƐĂŶĞƌŝŶŐͿ�ŝƐ�ǀĞƌǀŽůŐŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ŶŝĞƚ�ŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬ͘
hŝƚǀŽĞƌĞŶ�;ĂĂŶǀƵůůĞŶĚͿ�,K͕�KK͕�EK͕�^K�ĞŶ�^W͗�ZĞƐƉĞĐƟĞǀĞůŝũŬ�ŚĞƚ�ƵŝƚǀŽĞƌĞŶ�ǀĂŶ�ĞĞŶ
;ĂĂŶǀƵůůĞŶĚͿ�,ŝƐƚŽƌŝƐĐŚ�KŶĚĞƌǌŽĞŬ͕�ĞĞŶ�KƌŝģŶƚĞƌĞŶĚ�KŶĚĞƌǌŽĞŬ͕�ĞĞŶ�EĂĚĞƌ�KŶĚĞƌǌŽĞŬ͕
ĞĞŶ�^ĂŶĞƌŝŶŐŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ĞŶ�ŚĞƚ�ŽƉƐƚĞůůĞŶ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�^ĂŶĞƌŝŶŐƐƉůĂŶ͘
hŝƚǀŽĞƌĞŶ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ƐĂŶĞƌŝŶŐ�ĞŶͬŽĨ�ĂĂŶǀƵůůĞŶĚ�ƐĂŶĞƌŝŶŐ͗��Ğ�ŐƌŽŶĚ�ĞŶͬŽĨ�ŚĞƚ�ŐƌŽŶĚǁĂƚĞƌ
ǁŽƌĚĞŶ�ŽŶƚĚĂĂŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǀĞƌŽŶƚƌĞŝŶŝŐĞŶĚĞ�ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞŶ͘
hŝƚǀŽĞƌĞŶ�ƟũĚĞůŝũŬĞ�ďĞǀĞŝůŝŐŝŶŐ͗�,Ğƚ�ƉůĂĂƚƐĞŶ�ǀĂŶ�ƟũĚĞůŝũŬĞ�ƐĂŶĞƌĞŶĚĞ�ŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ�ŵĞƚ�ĂůƐ
ĚŽĞů�ǀĞƌƐƉƌĞŝĚŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǀĞƌŽŶƚƌĞŝŶŝŐŝŶŐ�ƚĞŐĞŶ�ƚĞ�ŐĂĂŶ�ŽĨ�ĚĞ�ƌŝƐŝĐŽΗĞ͖Ɛ�ǀĂŶ�ĚĞ
ǀĞƌŽŶƚƌĞŝŶŝŐŝŶŐ�ƚĞƌƵŐ�ƚĞ�ĚƌŝŶŐĞŶ͘
hŝƚǀŽĞƌĞŶ�;ĂĂŶǀƵůůĞŶĚĞͿ�ƐĂŶĞƌŝŶŐƐĞǀĂůƵĂƟĞ͗��Ğ�ƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ�;ŚŽĞǀĞĞůŚĞŝĚ�ǀĞƌǁŝũĚĞƌĚĞ
ŐƌŽŶĚ͕�ƚĞƌƵŐƐĂŶĞĞƌǁĂĂƌĚĞ͕�ĞƚĐͿ�ǁŽƌĚĞŶ�ǀĂƐƚŐĞůĞŐĚ�ŝŶ�ĞĞŶ�ƌĂƉƉŽƌƚ͘
hŝƚǀŽĞƌĞŶ�ĂĐƟĞǀĞ�ŶĂǌŽƌŐ͗�EĂ�ĂĨƌŽŶĚŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƐĂŶĞƌŝŶŐ�ŐĞůĚĞŶ�ŶŽŐ�ǌŽƌŐǀĞƌƉůŝĐŚƟŶŐĞŶ�ĚŝĞ
ĚŽŽƌ�ĚĞ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĞ�ŝŶ�ĞĞŶ�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ǌŝũŶ�ǀĂƐƚŐĞůĞŐĚ͘
DŽŶŝƚŽƌŝŶŐ͗��Ğ�ǀĞƌŽŶƚƌĞŝŶŝŐŝŶŐ�ǁŽƌĚƚ�ƉĞƌŝŽĚŝĞŬ�ŐĞĐŽŶƚƌŽůĞĞƌĚ�ŽĨ�ŐĞĞŶ�ǀĞƌƐƉƌĞŝĚŝŶŐ
ƉůĂĂƚƐǀŝŶĚƚ͘�KŽŬ�ĚĞǌĞ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�ǌŝũŶ�ŝŶ�ĞĞŶ�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ǀĂƐƚŐĞůĞŐĚ͘
ZĞŐŝƐƚƌĂƟĞ�ƌĞƐƚǀĞƌŽŶƚƌĞŝŶŝŐŝŶŐ͗�EĂ�ƐĂŶĞƌŝŶŐ�ŝƐ�ĞĞŶ�ǀĞƌŽŶƚƌĞŝŶŝŐŝŶŐ�ĂĐŚƚĞƌ�ŐĞďůĞǀĞŶ͘��Ğ
ĂĂƌĚ�ĞŶ�ŽŵǀĂŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞǌĞ�ǀĞƌŽŶƚƌĞŝŶŝŐŝŶŐ�ǁŽƌĚƚ�ŐĞƌĞŐŝƐƚƌĞĞƌĚ�ďŝũ�ĚĞ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĞ�ĞŶ�ĚĞ
ŐĞŵĞĞŶƚĞ͘��ŝũ�ŚĞƚ�ŬĂĚĂƐƚĞƌ�ǁŽƌĚƚ�ĞĞŶ�ĂĂŶƚĞŬĞŶŝŶŐ�ŐĞŵĂĂŬƚ͘

�

�ƌ�ǌŝũŶ�ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�ƐŽŽƌƚĞŶ�ďŽĚĞŵŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ͕�ĞůŬ�ŵĞƚ�ĞĞŶ�ĂŶĚĞƌ�ĚŽĞů�ĞŶ
ƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞ͘��Ğ�ǀŽůŐĞŶĚĞ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐƚǇƉĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ŽŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶ͗

WƌĞ,Ž͗�WƌĞŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚ�ďŽĚĞŵŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͕�Ğƌ�ŝƐ�ĞĞŶ�ǀĞƌĚĞŶŬŝŶŐ�ǀĂŶ�ďŽĚĞŵďĞĚƌĞŝŐĞŶĚĞ
ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͘��Ğ�ůŽĐĂƟĞ�ŝƐ�ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ�ĂŅŽŵƐƟŐ�Ƶŝƚ�ĚĞ�ůŝũƐƚ�ǀĂŶ�ĚĞ�<ĂŵĞƌ�ǀĂŶ�<ŽŽƉŚĂŶĚĞů͘
,ŝƐƚŽƌŝƐĐŚ�ŽŶĚĞƌǌŽĐŚƚ͗��ƌ�ŝƐ�ĞĞŶ�ŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚ�ďŽĚĞŵŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ǀĞƌƌŝĐŚƚ͘��ŽŶĚĞƌ�ĚĞ�ůŽĐĂƟĞ�ƚĞ
ďĞǌŽĞŬĞŶ�ŝƐ�ŝŶ�ĚĞ�ŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞ�ĂƌĐŚŝĞǀĞŶ�ŐĞǌŽĐŚƚ�ŶĂĂƌ�ĂĂŶǁŝũǌŝŶŐĞŶ�ǀŽŽƌ�ĞĞŶ
ďŽĚĞŵďĞĚƌĞŝŐĞŶĚĞ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚ͘
�ĞƉĞƌŬƚ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͗��ĞŶǀŽƵĚŝŐ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ŵĞƚ�ĞĞŶ�ƐƉĞĐŝĮĞŬ�ĚŽĞů�;ďǀ�ǀĞƌĚĞŶŬŝŶŐ�ǀĂŶ
ĂƐďĞƐƚ�ŽĨ�ĞĞŶ�ĐĂůĂŵŝƚĞŝƚͿ͘��ĞŶ�ďĞƉĞƌŬƚ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ŐĞĞŌ�ŐĞĞŶ�ƵŝƚƐůƵŝƚƐĞů�ŽǀĞƌ�ĚĞ�ĂůŐĞŵĞŶĞ
ďŽĚĞŵŬǁĂůŝƚĞŝƚ͘
�KKd�ŽĨ�ŝŶĚŝĐĂƟĞĨ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͗��ĞŶ�ďĞƉĞƌŬƚ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ŐĞĞŌ�ŐĞĞŶ�ƵŝƚƐůƵŝƚƐĞů�ŽǀĞƌ�ĚĞ
ĂůŐĞŵĞŶĞ�ďŽĚĞŵŬǁĂůŝƚĞŝƚ͘
KŶĚĞƌǌŽĐŚƚ�ŽƉ�ĂĂƌĚ�;K͘Kͬ͘EsEͬE�EͿ͗�KƉ�ĚĞ�ůŽĐĂƟĞ�ŝƐ�ĞĞŶ�ĂŶĂůǇƟƐĐŚ�ďŽĚĞŵŽŶĚĞƌǌŽĞŬ
ǀĞƌƌŝĐŚƚ�Žŵ�ƚĞ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞŶ�ŽĨ�Ğƌ�ƐƉƌĂŬĞ�ŝƐ�ǀĂŶ�ďŽĚĞŵǀĞƌŽŶƚƌĞŝŶŝŐŝŶŐ͘��ŝƚ�ŬƵŶŶĞŶ
ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�ƚǇƉĞŶ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ǌŝũŶ�ĚŝĞ�ĞĐŚƚĞƌ�ĂůůĞŵĂĂů�ƚŽƚ�ĚŽĞů�ŚĞďďĞŶ�Žŵ�ĞĞŶ�ĞǀĞŶƚƵĞůĞ
ǀĞƌŽŶƚƌĞŝŶŝŐŝŶŐ�ĂĂŶ�ŚĞƚ�ůŝĐŚƚ�ƚĞ�ďƌĞŶŐĞŶ͘�;KK�с�ŽƌŝģŶƚĞƌĞŶĚ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͕�EsE�с�ŝŶĚŝĐĂƟĞĨ
ďŽĚĞŵŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ĐŽŶĨŽƌŵ�ĚĞ�EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ�sŽŽƌŶŽƌŵ�ĞŶ�E�E�сǀĞƌŬĞŶŶĞŶĚ
ďŽĚĞŵŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ĐŽŶĨŽƌŵ�ĚĞ�EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ��ĞŶŚĞŝĚƐŶŽƌŵ�;E�E�ϱϳϰϬͿͿ͘
EƵůƐŝƚƵĂƟĞ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͗�Kŵ�ŝŶ�ĚĞ�ƚŽĞŬŽŵƐƚ�ǀĂƐƚ�ƚĞ�ŬƵŶŶĞŶ�ƐƚĞůůĞŶ�ŽĨ�ĚĞ�ŚƵŝĚŝŐĞ�ĞŝŐĞŶĂĂƌ
ĚĞ�ďŽĚĞŵ�;ǀĞƌĚĞƌͿǀĞƌŽŶƚƌĞŝŶŝŐĚ�ŚĞĞŌ�ǁŽƌĚƚ�ĚĞ�ŬǁĂůŝƚĞŝƚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ďŽĚĞŵ�ǀĂƐƚŐĞůĞŐĚ͘
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/ŶĚŝĞŶ�ůĂƚĞƌ�ďůŝũŬƚ�ĚĂƚ�ĚĞ�ŵŝůŝĞƵŚǇŐŝģŶŝƐĐŚĞ�ŬǁĂůŝƚĞŝƚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ďŽĚĞŵ�ŝƐ�ǀĞƌƐůĞĐŚƚĞƌĚ�ĚĂŶ�ŬĂŶ
ĚĞ�ĞŝŐĞŶĂĂƌ�ŚŝĞƌǀŽŽƌ�ĂĂŶƐƉƌĂŬĞůŝũŬ�ǁŽƌĚĞŶ�ŐĞƐƚĞůĚ͘�tŽƌĚƚ�ƚŽĞŐĞƉĂƐƚ�ďŝũ�ĚĞ�ǀĞƐƟŐŝŶŐ�ǀĂŶ
ďĞĚƌŝũǀĞŶ�ŽƉ�ĞĞŶ�ůŽĐĂƟĞ�ĚŝĞ�ƉŽƚĞŶƟĞĞů�ďŽĚĞŵďĞĚƌĞŝŐĞŶĚĞ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�ƵŝƚǀŽĞƌĞŶ͘
K͘K͘d͘�;�ĞƐůƵŝƚ�KƉƐůĂŐ�KŶĚĞƌŐƌŽŶĚƐĞ�dĂŶŬƐͿ͗�KŶĚĞƌǌŽĞŬ�ĚĂƚ�ǁŽƌĚƚ�ƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ�Žŵ�ǀĂƐƚ�ƚĞ
ƐƚĞůůĞŶ�ŽĨ�ǌŝĐŚ�ďŝũ�ĞĞŶ�ŽŶĚĞƌŐƌŽŶĚƐĞ�ďƌĂŶĚƐƚŽŌĂŶŬ�ǀĞƌŽŶƚƌĞŝŶŝŐŝŶŐĞŶ�ďĞǀŝŶĚƚ͘
�ƐďĞƐƚ�ŝŶ�ŐƌŽŶĚ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�;E�E�ϱϳϬϳͿ
EĂĚĞƌ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͗�KŶĚĞƌǌŽĞŬ�ŶĂĂƌ�ĚĞ�ŐƌŽŽƩĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǀĞƌŽŶƚƌĞŝŶŝŐŝŶŐ�ĞŶ�ŚĞƚ�ǀĂƐƚƐƚĞůůĞŶ
ǀĂŶ�ĚĞ�ĞƌŶƐƚ�ĞŶ�ĚĞ�ƵƌŐĞŶƟĞ�;Ed��ϱϳϱϱͿ͘
^ĂŶĞƌŝŶŐƐŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ŽƉŐĞƐƚĞůĚ͗�Ğƌ�ŝƐ͕�ŶĂĂƌ�ĂĂŶůĞŝĚŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ŶĂĚĞƌ
ďŽĚĞŵŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͕�ĞĞŶ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ŶĂĂƌ�ĚĞ�ƐĂŶĞƌŝŶŐƐŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ�ƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ͘
^ĂŶĞƌŝŶŐƐƉůĂŶ�ŽƉŐĞƐƚĞůĚ͗��ĞŶ�ƐĂŶĞƌŝŶŐƐƉůĂŶ�ŝƐ�ĞĞŶ�ƉůĂŶŵĂƟŐĞ�ďĞƐĐŚƌŝũǀŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ
ƐĂŶĞƌŝŶŐƐŵĞƚŚŽĚĞ�ĞŶͬŽĨ�ĚĞ�ƐĂŶĞƌŝŶŐƐƚĞĐŚŶŝĞŬĞŶ͘
^ĂŶĞƌŝŶŐƐĞǀĂůƵĂƟĞ�ƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ͗�ĞĞŶ�ŽƉƐŽŵŵŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ�ĞŶ�ŐĞďĞƵƌƚĞŶŝƐƐĞŶ�ŶĂĂƌ
ĂĂŶůĞŝĚŝŶŐ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ƐĂŶĞƌŝŶŐ͘

�

�

Analyseresultaten in conclusie

�Ğ�ĂŶĂůǇƐĞƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ǁĞĞƌŐĞŐĞǀĞŶ�ŝŶ�ĚĞ�ǀŽƌŵ�ǀĂŶ�ůĞƩĞƌƐ�ĞŶ�ƐǇŵďŽůĞŶ͘��Ğ�ĐŽŵďŝŶĂƟĞ
ŚŝĞƌǀĂŶ�ŐĞĞŌ�ĂĂŶ�ŽĨ�ĚĞ�ďŽĚĞŵ�ǀĞƌŽŶƚƌĞŝŶŝŐĚ�ŝƐ�ŽĨ�ŶŝĞƚ͘��Ğ�ůĞƩĞƌƐ�ŚĞďďĞŶ�ĚĞ�ǀŽůŐĞŶĚĞ
ďĞƚĞŬĞŶŝƐ�;ĐŽŶĨŽƌŵ�ĚĞ�tĞƚ�ďŽĚĞŵďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐͿ͘

�tс��ĐŚƚĞƌŐƌŽŶĚǁĂĂƌĚĞ

^�с�^ƚƌĞĞĨǁĂĂƌĚĞ

d�с�dƵƐƐĞŶǁĂĂƌĚĞ

/�с�/ŶƚĞƌǀĞŶƟĞǁĂĂƌĚĞ

�

/Ŷ�ĨĞŝƚĞ�ŐĞǀĞŶ�ĚĞ�ůĞƩĞƌƐ�ĞĞŶ�ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƟĞŶŝǀĞĂƵ�ĂĂŶ�ĚĂƚ�ŝĞƚƐ�ǌĞŐƚ�ŽǀĞƌ�ĚĞ�ĂĂƌĚ�ǀĂŶ�ĚĞ
ǀĞƌŽŶƚƌĞŝŶŝŐŝŶŐ�ĞŶ�ĚĞ�ƐĂŶĞƌŝŶŐ�ĚĂĂƌǀĂŶ͘�/Ŷ�ŚĞƚ�ŬĂĚĞƌ�ǀĂŶ�ŚĞƚ��ĞƐůƵŝƚ�ďŽĚĞŵŬǁĂůŝƚĞŝƚ�ŝƐ�Ěŝƚ�ĚĞ
ǀĂŶ�ŶĂƚƵƌĞ�ŝŶ�ĚĞ�ďŽĚĞŵ�ĂĂŶǁĞǌŝŐĞ�ŐĞŚĂůƚĞ�ĂĂŶ�͞ǀĞƌŽŶƚƌĞŝŶŝŐĞŶĚĞ͟�ƐƚŽīĞŶ͘�^ƚƌĞĞĨǁĂĂƌĚĞ͗�ŝƐ�ĚĞ
ǁĂĂƌĚĞ�ǁĂĂƌďŝũ�ƐƉƌĂŬĞ�ŝƐ�ǀĂŶ�ƐĐŚŽŶĞ�ŐƌŽŶĚ͕�ŐĞƐĐŚŝŬƚ�ǀŽŽƌ�ĂůůĞ�ŵŽŐĞůŝũŬĞ�ĚŽĞůĞŝŶĚĞŶ͘��ůƐ�ǀĂŶ
ĠĠŶ�ŽĨ�ŵĞĞƌĚĞƌĞ�ƐƚŽīĞŶ�ĚĞ�ƐƚƌĞĞĨǁĂĂƌĚĞ�ŽĨ�ĂĐŚƚĞƌŐƌŽŶĚǁĂĂƌĚĞ�ǁŽƌĚƚ�ŽǀĞƌƐĐŚƌĞĚĞŶ͕�ŝƐ�ƐƉƌĂŬĞ
ǀĂŶ�ĞĞŶ�ůŝĐŚƚĞ�ďŽĚĞŵǀĞƌŽŶƚƌĞŝŶŝŐŝŶŐ͘�dƵƐƐĞŶǁĂĂƌĚĞ͗��ůƐ�ǀĂŶ�ĠĠŶ�ŽĨ�ŵĞĞƌĚĞƌĞ�ƐƚŽīĞŶ�ĚĞ
ƚƵƐƐĞŶǁĂĂƌĚĞ�ǁŽƌĚƚ�ŽǀĞƌƐĐŚƌĞĚĞŶ͕�ŝƐ�ƐƉƌĂŬĞ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ŵĂƟŐĞ�ďŽĚĞŵǀĞƌŽŶƚƌĞŝŶŝŐŝŶŐ͘
KǀĞƌƐĐŚƌŝũĚŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƚƵƐƐĞŶǁĂĂƌĚĞ�ŝƐ�ŚĞƚ�ĐƌŝƚĞƌŝƵŵ�ǀŽŽƌ�ƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ�ǀĂŶ�ŶĂĚĞƌ
ďŽĚĞŵŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͘�/ŶƚĞƌǀĞŶƟĞǁĂĂƌĚĞ͗�ŝƐ�ĚĞ�ǁĂĂƌĚĞ�ǁĂĂƌďŝũ�ŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ�;ŝŶƚĞƌǀĞŶƟĞƐͿ
ŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬ�ǌŝũŶ͘��ůƐ�ǀĂŶ�ĠĠŶ�ŽĨ�ŵĞĞƌĚĞƌĞ�ƐƚŽīĞŶ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƟĞǁĂĂƌĚĞ�ǁŽƌĚƚ�ŽǀĞƌƐĐŚƌĞĚĞŶ͕
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ŝƐ�ƐƉƌĂŬĞ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ƐƚĞƌŬĞ�ďŽĚĞŵǀĞƌŽŶƚƌĞŝŶŝŐŝŶŐ͘��Ğ�ŽŵǀĂŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǀĞƌŽŶƚƌĞŝŶŝŐŝŶŐ͕�ĚĞ
ƌŝƐŝĐŽΗĞ͖Ɛ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ǀŽůŬƐŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚ͕�ĞĐŽůŽŐŝƐĐŚĞ�ƌŝƐŝĐŽΗĞ͖Ɛ�ĞŶ�ǀĞƌƐƉƌĞŝĚŝŶŐƐƌŝƐŝĐŽΗĞ͖Ɛ�ďĞƉĂůĞŶ
ĚĞ�ĞƌŶƐƚ�ĞŶ�ĚĞ�ƵƌŐĞŶƟĞ�Đ͘Ƌ͘�ƐƉŽĞĚĞŝƐĞŶĚŚĞŝĚ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ŐĞǀĂů͘

�

Wat u moet weten over tankgegevens

/Ŷ�ŚĞƚ�ǀĞƌůĞĚĞŶ�ǁĞƌĚĞŶ�ǀĞĞů�ǁŽŶŝŶŐĞŶ�ǀĞƌǁĂƌŵĚ�ŵĞƚ�ďĞŚƵůƉ�ǀĂŶ�ŚƵŝƐďƌĂŶĚŽůŝĞ�;ŚďŽͿ͘��ĞǌĞ
ŽůŝĞ�ǁĞƌĚ�ŽƉŐĞƐůĂŐĞŶ�ŝŶ�ƐƉĞĐŝĂůĞ�ŽŶĚĞƌŐƌŽŶĚƐĞ�ŽƉƐůĂŐƚĂŶŬƐ͘��ŝũ�ůĞŬŬĂŐĞ�ŬƵŶŶĞŶ�ĚĞǌĞ�ƚĂŶŬƐ�ĞĞŶ
ďŽĚĞŵǀĞƌŽŶƚƌĞŝŶŝŐŝŶŐ�ǀĞƌŽŽƌǌĂŬĞŶ͘�sŽůŐĞŶƐ�ŚĞƚ�ďĞƐůƵŝƚ��KKd�;�ĞƐůƵŝƚ�KƉƐůĂĂŶ�ŝŶ
KŶĚĞƌŐƌŽŶĚƐĞ�dĂŶŬƐͿ͕�ƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐ�ŚĞƚ��ĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶďĞƐůƵŝƚ͕�ŵŽĞƚĞŶ�ŶŽŐ�ŝŶ�ŐĞďƌƵŝŬ�ǌŝũŶĚĞ
�ŐĞƐĂŶĞĞƌĚĞ�ŽŶĚĞƌŐƌŽŶĚƐĞ�ƚĂŶŬƐ�ǀŽůĚŽĞŶ�ĂĂŶ�ĚŝǀĞƌƐĞ�ǀŽŽƌƐĐŚƌŝŌĞŶ�ǌŽĂůƐ�ŬĞƵƌŝŶŐĞŶ�ĞŶ
ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ͘�KƵĚĞ�ďƵŝƚĞŶŐĞďƌƵŝŬ�ŐĞƐƚĞůĚĞ�ƚĂŶŬƐ�ŬŽŶĚĞŶ�ƚŽƚ�ϭϵϵϴ�ǁŽƌĚĞŶ�ŐĞƐĂŶĞĞƌĚ�ĚŽŽƌ�</t�
;<ĞƵƌŝŶŐƐŝŶƐƟƚƵƵƚ�ǀŽŽƌ�tĂƚĞƌůĞŝĚŝŶŐƐĂƌƟŬĞůĞŶͿ�ĞƌŬĞŶĚĞ�ďĞĚƌŝũǀĞŶ�;ĚĞ�ƚĂŶŬƐ�ǁĞƌĚĞŶ�ƐĐŚŽŽŶ
ŐĞŵĂĂŬƚ�ĞŶ�ŐĞǀƵůĚ�ŵĞƚ�ǌĂŶĚ͕�ŵŝƚƐ�ĚĞ�ďŽĚĞŵ�ŶŝĞƚ�ǀĞƌŽŶƚƌĞŝŶŝŐĚ�ǁĂƐͿ͘�KƵĚĞ�ďƵŝƚĞŶŐĞďƌƵŝŬ
ŐĞƐƚĞůĚĞ�ƚĂŶŬƐ�ĚŝĞ�ŶƵ�ŶŽŐ�ŶŝĞƚ�ǌŝũŶ�ďĞŚĂŶĚĞůĚ�ŵŽĞƚĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ǀĞƌǁŝũĚĞƌĚ͘��ĞŶ�ĞŝŶĚŽŶĚĞƌǌŽĞŬ
ŶĂĂƌ�ďƌĂŶĚƐƚŽĨƉƌŽĚƵĐƚĞŶ�ŝŶ�ŐƌŽŶĚ�ĞŶ�ŐƌŽŶĚǁĂƚĞƌ�ŝƐ�ĚĂŶ�ǀĞƌƉůŝĐŚƚ͘
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BIJLAGE 6 
 

Berekening veiligheidsklasse  
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TEKENING 1-1 
 

 Situatie met monsterpunten, peilbuis en contourlijn vaste bodem  




