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0. Samenvatting.
Door MILON bv te Schijndel is in opdracht van de heer .l.W. Wullink, na-

mens AcvastVanderSlikke rentmeesters te Hoornaar, in juli 2009 een ver-

kennend bodemonderzoek uitgevoerd. De onderzoekslocatie is gelegen aan
De Kemp 6 te Wijnbergen. Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de
voorgenomen sloop- en nieuwbouwplannen op de locatie, met als leidraad
het onderzoeksprotocol NEN 5740.

Vooronderzoek en strategie
De onderzoekslocatie betreft een agrarisch bedrijf in het buitengebied van a

buurtschap Wijnbergen en Braamt. De bebouwing bestaat uit een woon- i
huis, een aantal veeschuren, een loods en een sleufsilo. Het terrein rondom
de bebouwing is grotendeels verhard met klinkers en tegels. Daarnaast is -

enige betonverharding aanwezig. Het overige terrein is onverhard en in
gebruik als tuin en boomgaard. Op de locatie is een bovengrondse diesel-
tank gelegen. Op basis van het vooronderzoek zijn twee deellocaties on-

derscheiden, die hierna worden behandeld.

Deellocatie A: bovengrondse dieseltank
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen bijzonderheden waargenomen die
duiden op een mogelijke verontreiniging ten gevolge van het gebruik van

de dieseitank. Analytisch zijn in de bovengrond (de meest verdachte laag)
en in het grondwater geen minerale olie of vluchtige aromatische koolwa-
terstoffen in verhoogde concentraties aangetroffen. Geconcludeerd kan
worden dat het gebruik van de bovengrondse dieseltank niet heeft geleid
tot bodemverontreiniging.

Deellocatie B: overige terrein

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn, behoudens enige puinresten plaatse-
lijk in de bovengrond, geen bijzonderheden waargenomen die duiden op
een mogelijke verontreiniging. Er is geen asbestverdacht materiaal aange-
troffen. Analytisch zijn in de bovengrond plaatselijk licht verhoogde con-

centraties minerale olie en PAK aangetroffen. In de ondergrond zijn geen
parameters in verhoogde concentraties aangetroffen. In het grondwater
zijn licht verhoogde concentraties barium en zink aangetroffen. Nader on-

derzoek naar de licht verhoogde concentraties wordt niet zinvol geacht.

Algehele conclusie en aanbevelingen
Het onderzoek heeft geleid tot een goed beeld van de bodemkwaliteit ter

plaatse van de onderzoekslocatie. Wat betreft de milieuhygiënische bo-
demkwaliteit bestaat er ons inziens geen belemmering voor de voorgeno-
men sloop- en nieuwbouwplannen op de locatie.

De kwaliteit van de grond kan bij afvoer beperkingen opleveren ten aan-

zien van hergebruik, omdat dan veelal andere normen gelden. Voor het el-
ders toepassen van de grond gelden de regels zoals die zijn vastgelegd in
het Besluit bodemkwaliteit.
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1. Inleiding.

1.1. Opdrachtverlening.

Op 1 juli 2009 heeft MILON bv te Schijndel schriftelijk opdracht gekregen
van de heer J.W. Wullink, namens AcvastVanderSlikke rentmeesters te

Hoornaar, voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek. De

onderzoekslocatie is gelegen aan De Kemp 6 te Wijnbergen. Het onderzoek
dient uitgevoerd te worden met als leidraad het onderzoeksprotocol NEN

5740.

1.2. Aanleiding.

De aanleiding voor het uitvoeren van het verkennend bodemonderzoek

wordt gevormd door de voorgenomen sloop- en nieuwbouwplannen op de

locatie.

1.3. Doel.

Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de algehele mi-

lieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater.

1.4. Betrouwbaarheid.

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder de BRL SIKB 2000 "Veldwerk

bij milieuhygiënisch bodemonderzoek", versie 3.2a, d.d. 13 maart 2007.

MILON bv is gecertificeerd volgens dit procescertificaat.

Het onderzoek is onafhankelijk uitgevoerd. MILON bv is geen eigenaar van

de onderzoekslocatie en financieel niet gelleerd aan de opdrachtgever.

Het onderzoek is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de

daarvoor opgestelde normen en richtlijnen uitgevoerd. Hierbij wordt opge-
merkt dat een bodemonderzoek slechts bestaat uit een steekproef waarbij
een relatief gering aantal boringen en analyses worden uitgevoerd. Daarom

kan niet geheel uitgesloten worden dat er op de locatie een verontreiniging
aanwezig is die bij dit onderzoek niet is aangetroffen. MILON bv acht zich

niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende (financiële) scha-

de.
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2. Vooronderzoek.

2.1. Algemeen.

Voor de uitvoering van het vooronderzoek is gebruik gemaakt van de NEN
5725 (strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en

nader onderzoek). Ten behoeve van het vooronderzoek is archiefmateriaal
bij de gemeente Montferland opgevraagd. In de hierna volgende paragra-
fen zullen de resultaten hiervan besproken worden.

2.2. Locatiegegevens en gebruik.

De onderzoekslocatie bevindt zich aan De Kemp 6, in het buitengebied van

buurtschap Wijnbergen en Braamt. Enige honderden meters ten noordwes-
ten van de locatie bevindt zich recreatieplas Het Stroombroek. Op de loca-
tie is een agrarisch bedrijf gevestigd. De bebouwing bestaat uit een woon-

huis, een aantal veeschuren, een loods en een sleufsilo. Het terrein rondom
de bebouwing is grotendeels verhard met klinkers en tegels. Daarnaast is
plaatselijk betonverharding aanwezig. Het overige terrein is onverhard en

in gebruik als tuin en boomgaard. Op de locatie is een bovengrondse die-
seltank gelegen. Het aanwezige woonhuis en de bijbehorende siertuin ten
zuiden daarvan behoren niet tot de onderzoekslocatie. De totale oppervlak-
te van de onderzoekslocatie bedraagt circa 5.400 m2. Kadastraal is het per-
ceel bekend gemeente Bergh, sectie C, nummer 392 (ged.).

De locatie wordt aan de westzijde begrensd door de openbare weg De
Kemp. Aan de noordzijde wordt de locatie begrensd door het perceel van
De Kemp 4. In zuidelijke en oostelijke richting wordt de locatie begrensd
door gras- en akkervelden. De regionale ligging van de onderzoekslocatie
is weergegeven op de topografische overzichtskaart in bijlage 1. Voor een

indruk van de onderzoekslocatie wordt verwezen naar de situatietekening
in bijlage 2.

2.3. Historisch gebruik.

Volgens de Grote Historische topografische Atlas van Gelderland bevond
zich op de onderzoekslocatie omstreeks 1900 reeds een boerderij, omringd
door grasland. Ook in de directe omgeving waren reeds enkele boerderijen
gelegen. Wanneer de huidige, aanvullende bebouwing is gerealiseerd is
niet bekend. Voor zover bekend hebben er op de locatie, behoudens de bo-
vengrondse dieseltank, geen bodembedreigende activiteiten plaatsgevon-
den.

2.4. Toekomstig gebruik.

Het huidige gebruik (agrarisch bedrijf met woonhuis) wijzigt: de agrarische
bestemming komt te vervallen en er wordt een woning bijgebouwd. Beide
woningen krijgen een burgerwoningbestemming
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2.5. Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken.

Naar opgave van de gemeente Montferland is op de locatie niet eerder bo-
demonderzoek uitgevoerd.

2.6. Bodemopbouw en geohydrologie.

Het onderzoeksterrein heeft een hoogteligging van circa 12 m+NAP. De

gegevens van de bodemsamenstelling en de hydrologische gegevens zijn
verkregen uit de TNO-grondwaterkaart. De bodemopbouw is in grote lijnen
als volgt:

Deklaag (0 tot circa 6 m-maaiveld)
Vanaf maaiveld tot circa 6 m-mv is er een dek1aag aanwezig die voorname-

lijk bestaat uit klei met matig fijn zand.

Eerste watervoerende pakket (van circa 6 tot 32 m-maaiveld)
Onder de deklaag tot circa 32 m-mv bevindt zich het eerste watervoerende

pakket dat voornamelijk uit grof tot matig fijn zand bestaat (formaties van

Kreftenheye en Drente).

Eerste scheidende laag (van circa 32 tot 42 m-maaiveld)
Aan de onderzijde wordt het eerste watervoerende pakket begrensd door
de eerste scheidende laag die hoofdzakelijk bestaat uit zandige klei (forma-
ties van Drente en Kedichem).

Tweede watervoerende pakket (vanaf 42 m-maa¡veld)
Onder de eerste scheidende laag vanaf 42 m-mv bevindt zich het tweede
watervoerende pakket die voornamelijk bestaat uit grof tot fijn zand (for-
maties van Harderwijk, Tegelen, Maassluis en Oosterhout).

Stromingsrichting grondwater en onttrekkingen
De regionale grondwaterstroming is vermoedelijk globaal noordelijk ge-
richt. Volgens opgave van de provincie Gelderland ligt het onderzoeksge-
bled niet in een waterwingebied. Het aanwezig zijn van ongeregistreerde
onttrekkingen in de directe omgeving is niet bekend en wordt derhalve niet

uitgesloten. Op de onderzoekslocatie wordt voor zover bekend geen grond-
water onttrokken.

2.7. Conclusie en hypothese.

Op basis van het vooronderzoek worden conform NEN 5740 twee deelloca-
ties onderscheiden met elk een eigen hypothese:

Deellocatie A: bovengrondse dieseltank
Voor deze locatie luidt de hypothese: 'verdachte locatie met plaatselijke
bodembelasting met een duidelijke kern'.
Deellocatie B: overige terrein
Voor deze locatie luidt de hypothese: 'onverdachte locatie'.
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3. Onderzoeksstrategie.

3.1. Algemeen.

Op basis van het vooronderzoek wordt het bodemanderzoek uitgevoerd
met als leidraad het onderzoeksprotocol NEN 5740. Voor deellocatie A
wordt uitgegaan van een onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie
met een plaatselijke bodembelasting (VEP). Voor deellocatie B wordt uitge-
gaan van een onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV).

Afhankelijk van de oppervlakte per deellocatie van de locatie zijn de vol-

gende aspecten aangegeven:
• het monsternemingspatroon;
• de diepte van de boringen en de te bemonsteren lagen;
• het aantal boringen en de te nemen grond- en grondwatermonsters;
• het aantal te analyseren monsters en het gebruik van mengmonsters;

de te analyseren stoffen.

De oppervlakte van de deellocatie A bedraagt circa 10 m2. Deellocatie B,
het overige terrein beslaat circa 5.400 m2

3.2. Monsternamestrategie.

Op basis van de hierboven weergegeven oppervlaktes dienen per deelloca-
tie de volgende werkzaamheden verricht te worden:

Deellocat¡e A: bovengrondse dieseltank
• het plaatsen van 2 handboringen tot 0,5 meter in de verdachte laag;
• het plaatsen van 1 pellbuis waarvan de onderkant van de filterstelling tot

een diepte van circa 1,5 m-grondwaterstand wordt geplaatst.

Deellocatie B: overige terrein
· het plaatsen van 12 handboringen tot 0,5 m-mv;
• het plaatsen van 3 handboringen tot 2,0 m-mv tot de grondwaterstand

(minimaal 1,0 m-mv of maximaal 2,0 m-mv);
het plaatsen van 1 peilbuis waarvan de onderkant van de filterstelling tot

een diepte van circa 1,5 m-grondwaterstand wordt geplaatst.

De peilbuis van beide deellocaties wordt gecombineerd uitgevoerd.

De overige werkzaamheden bestaan uit de volgende activiteiten:
• het zintuiglijk beoordelen, beschrijven en bemonsteren van de grond per

bodemlaag of per 0,5 meter of zintuiglijk gelijkwaardige laag;
• het afpompen van de peilbuis (bij plaatsing en voorafgaand aan de mon-

stername);
= het bepalen van de grondwaterstand, zuurgraad en geleiding van het

grondwater;
het filtreren van het grondwater door een filter van 0,45 µm, ten behoe-

ve van de analyse van zware metalen;
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• het bemonsteren van het grondwater (1 week na plaatsing van de peil-
buis).

3.3. Analysestrategie.

Deellocatie A: bovengrondse dieseltank
Van de genomen grondmonsters wordt 1 (meng)monster samengesteld en

geanalyseerd op minerale olie en vluchtige aromatische koolwaterstoffen.

Deellocatie B: overige terrein
Van de genomen grondmonsters worden 2 mengmonsters samengesteld 2.

van de bovengrond en 2 mengmonsters van de ondergrond. De grond-
¯

mengmonsters worden geanalyseerd op een standaardpakket voor grond
(bestaande uit barium, cadmium, kobaIt, koper, kwik, lood, molybdeen,
nikkel, zink, som-PAK's, som-PCB's, minerale olle, droge-stofgehalte, lu-
tum- en organischestofgehalte). Indien niet van alle mengmonsters het lu-
tum- en organischestofgehalte wordt bepaald, wordt de laagst mogelijke
waarde gehanteerd.

Het grondwater wordt geanalyseerd op een standaardpakket voor grond-
water (bestaande uit barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molyb-
deen, nikkel, zink, minerale olie, vluchtige aromatische en vluchtige geha-
logeneerde koolwaterstoffen).

De monsters worden ter analyse aangeboden aan Eurofins Analytico B.V. te

Barneveld. Eurofins Analytico is door de Raad voor Accreditatie (RvA) geac-
crediteerd tegen ISO/IEC 17025 en erkend door het Ministerie van VROM

voor de 'Analyse milieuhygiënisch bodemonderzoek' (AS 3000) en voor de

'Analyse van bouwstoffen' (APO4).
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4. Uitvoering bodemonderzoek.

4.1. Veldwerkzaamheden.

Op 6 juli 2009 is het veldwerk uitgevoerd. Tijdens het veldwerk is eerst een

inspectie van het terrein uitgevoerd. Hierbij zijn geen bijzonderheden op-
gemerkt die op een mogelijke bodemverontreiniging duiden. Vervolgens
zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

Deellocatie A: bovengrondse dieseltank
• het plaatsen van 2 handboringen tot een diepte van 0,7 m-mv;

het plaatsen van 1 peilbuis waarvan de onderkant van de filterstelling op
een diepte 3,8 m-mv is geplaatst;
het zintuiglijk beoordelen, beschrijven en het bemonsteren van de grond
per 0,5 meter of gelijkwaardige laag;
het afpompen van de pellbuis na plaatsing.

Opgemerkt wordt dat in verband met zintuiglijk waargenomen puindeeltjes
enkele boringen dieper geplaatst zijn dan aangegeven in de onderzoekstra-

tegie.

Deellocatie B: overige terrein
het plaatsen van 12 handboringen tot een diepte van maximaal 0,6 m-

mv;
• het plaatsen van 3 handboringen tot een diepte van 2,0 m-mv;
• het zintuiglijk beoordelen, beschrijven en het bemonsteren van de grond

per 0,5 meter of gelijkwaardige laag;
Opgemerkt wordt dat in verband met een verhardingslaag enkele boringen
dieper geplaatst zijn dan aangegeven in de onderzoekstrategie.

Op 15 juli 2009 heeft de bemonstering van het grondwater plaatsgevon-
den. Hierbij zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
• het bepalen van de grondwaterstand;
= het afpompen van de peilbuis, waarbij gelijktijdig de zuurgraad en gelei-

ding van het grondwater zijn gemeten;
• het bemonsteren van het grondwater.

De grond- en grondwatermonsters zijn ter analyse aangeboden aan Euro-
fins Analytico B.V. te Barneveld. Eurofins Analytico is door de Raad voor

Accreditatie (RvA) geaccrediteerd tegen ISO/IEC 17025 en erkend door het
Ministerie van VROM voor de 'Analyse milieuhygiënisch bodemonderzoek'

(AS 3000) en voor de 'Analyse van bouwstoffen' (APO4). Ten behoeve van

de analyse van zware metalen is het grondwater tijdens de grondwaterbe-
monstering gefiltreerd middels een 0,45 µm filter.
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4.2. Zintuiglijke waarnemingen.

DeeHocatie A en B

Op de locatie is een agrarisch bedrijf gevestigd. De bebouwing bestaat uit
een woonhuis, een aantal veeschuren, een loods en een sleufsilo. Het ter-
rein rondom de bebouwing is grotendeels verhard met klinkers en tegels.
Daarnaast is plaatselijk betonverharding aanwezig. Het overige terrein is
onverhard en in gebruik als tuin en boomgaard. Ter plaatse van de boven-
grondse dieseltank, ten noorden van een van de varkensstallen, zijn geen
oliecomponenten waargenomen.

De bovengrond bestaat overwegend uit zwak tot matig siltig en humeus, 2

matig fijn zand. Plaatselijk zijn enkele puinresten waargenomen. De onder-
grond bestaat overwegend uit matig fijn zand, plaatselijk matig siltig. Be-
houdens de puinresten plaatselijk in de bovengrond, zijn zintuiglijk geen
bijzonderheden waargenomen die duiden op een mogelijke verontreiniging
van de bodem. Er is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.

Voor meer informatie betreffende de bodemopbouw en de zintuiglijke
waarnemingen wordt verwezen naar de boorbeschrijvingen in bijlage 3. In
tabel 1 zijn de resultaten van de uitgevoerde veldmetingen tijdens de

grondwaterbemonstering weergegeven.

Tabel 1: Veldmetingen en zintuiglijke waarnemingen.
peilbuis grondwaterstand zuurgraad elektrische geteldbaar- zintuiglijke

(m -mv) (pH) held (µS/cm) waarnemingen
1 2,30 6,96 555 -

- : geen bijzonderheden waargenomen.

De gemeten waarden zijn als normaal te beschouwen voor de waargeno-
men bodemopbouw en de ligging van de locatie.

4.3. Monstersamenstelling.

DeeHocatie A: bovengrondse dieseltank
Ter plaatse van deellocatie A is 1 mengmonster samengesteld van de bo-
venste, meest verdachte bodemlaag.

DeeHocatie B: overige terrein
Ten behoeve van de chemische analyses zijn van de genomen grondmon-
sters van de bovengrond 2 mengmonsters samengesteld. Van de genomen
grondmonsters van de ondergrond zijn eveneens 2 mengmonsters samen-

gesteld.

De mengmonsters zijn in het 1aboratorium samengesteld uit een aantal se-

parate, in het veld genomen, grondmonsters. Bij de codering van de deel-
monsters in paragraaf 5.2 is het eerste cijfer (voor de punt) het nummer

van de boring en het tweede cijfer (na de punt) het dieptetraject dat be-
monsterd is.
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5. Interpretatie en toetsing.

5.L Wijze van beoordeling en toetsing.

De beoordeling en interpretatie van de analyseresultaten van de grond en

het grondwater geschiedt op basis van respectievelijk het Besluit en de Re-
geling bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering 2009. In deze be-
leidstukken wordt onderscheid gemaakt in verschillende toetsingsniveaus:
• het toetsingsniveau waarbij sprake is van een duurzame en goede bo-

demkwaliteit waarbij geen noemenswaardige risico's bestaan voor het

ecosysteem en er geen sprake is van belasting door lokale verontreini-

gingsbronnen. Getalsmatig wordt dit voor grond ingevuld door de ach-
tergrondwaarde (A), voor grondwater door de streefwaarde (S)
het toetsingsniveau dat aangeeft waarboven ernstige vermindering of
dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen die
de bodem heeft voor mens, dier en plant. Getalsmatig wordt dit voor

zowel grond als grondwater ingevuld door de interventiewaarde (I).

Op basis van deze twee toetsingsniveaus is een derde niveau afgeleid:
• het toetsingsniveau dat aangeeft of nader onderzoek wenselijk dan wel

noodzakelijk is. Getalsmatig wordt dit voor zowel grond als grondwater
ingevuld door de tussenwaarde (T). Voor grond wordt deze waarde ge-
vormd door de helft van de som van de achtergrond- en interventie-

waarde. Voor grondwater wordt deze waarde gevormd door de helft van

de som van de streef- en interventlewaarde.

In tabel 2 is weergeven wat deze toetsingsniveaus voor de grond en het
grondwater betekenen en hoe deze worden weergeven in de toetsingsta-
bellen.

Tabel 2: Toetsingsniveaus en weergave in tabellen.

concentratieniveau betekenis weergave in

tabellen

Niet verontreinigd (schoon).
<A-waarde of

Het concentratieniveau van alle parameters is lager -

<S-waarde
dan of gelijk aan de achtergrond- of streefwaarde.

Licht verontreinigd.
>A-waarde of

Net concentratieniveau van één of meer parameters is
>S-waarde en >A of >S

hoger dan de achtergrond- of streefwaarde en lager<T-waarde
dan of gelijk aan de tussenwaarde.

Matig verontreinigd.
>T-waarde en Het concentratieniveau van één of meer parameters is

,y
<I-waarde hoger dan de tussenwaarde maar lager dan of gelijk

aan de interventiewaarde.

Ernstig verontreinigd.
>l-waarde Het concentratieniveau van één of meer parameters is >I

hoger dan de interventiewaarde.

De achtergrond-, tussen- en interventiewaarde voor de grond zijn gerela-
teerd aan het futum- en/of organischestofgehalte van de bodem.
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Momenteel wordt er onderzoek verricht naar de (natuurlijke) verschijnings-
vorm van barium in de Nederlandse bodem. Totdat de normstelling hierop
aangepast is, worden er voor barium in de grond geen toetsingsnormen
gehanteerd. In situaties waarbij duidelijk is dat het om een antropogene
bodemverontreiniging gaat, worden deze echter wel gehanteerd.

5.2. Toetsing van de analyseresultaten.

De toetsing van de analyseresultaten voor de (boven- en onder)grond en

het grondwater is weergegeven in bijlage 4. Een samenvatting van de toet-

sing is weergegeven in tabel 3 en 4. In deze tabellen zijn uitsluitend de

verhoogde parameters weergegeven. De analysecertificaten zijn opgeno-
men in bijlage 5.

Tabel 3: Toetsing van de analyseresultaten (Lond).
monster- grondmonster(s) traject toetsing van de analyseresultaten
code (m-

mv) verhoogde parameters toetsing

Deellocatie A: bovengrondse dieseltank

mm1 1.1+2.1 0-0,2 - -

Deellocatie B: overige terrein

mm2 9.1+10.1+13.1+17.1 0-0,6 minerale olle, PAK >A

mm3 5.1+6.1+8.1+12.1+14.1+16.1 0-0,6 PAK >A

mm4 1.4+16.2+16.3 0,5-1,6 -

mm5 4.2+4.3+4.4+10.2+10.3+10.4 0,5-2,0 -

-: alle concentraties zijn lager dan of geljk aan de achtergrondwaarde;
>A: de concentratie is hoger dan de achtergrondwaarde en lager dan of gelljk aan de tussenwaarde.

In mengmonster mm2 zijn licht verhoogde concentraties minerale olie en

PAK aangetroffen. In mengmonster mm3 is een licht verhoogde concentra-
tie PAK aangetroffen. In de overige mengmonsters zijn geen parameters in

verhoogde concentraties aangetroffen.

Tabel 4: Toetsing van de analyseresultaten (grondwater).
peilbuis filtertraject toetsing van de analyseresultaten

(m-mv)
verhoogde parameters toetsing

1 2,8-3,8 barium, zink >S

>S: de concentratle is hoger dan de streefwaarde en lager dan of geljk aan de tussenwaarde.

In het grondwater van pellbuis 1 zijn licht verhoogde concentraties barium

en zink aangetroffen. De overige onderzochte parameters zijn niet in ver-

hoogde concentraties aangetroffen.
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6. BOSpreking resultaten.

6.1. Grond.

Deellocatie A: bovengrondse dieseltank
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen bijzonderheden waargenomen die

duiden op een mogelijke verontreiniging ten gevolge van het gebruik van

de dieseltank. Er is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Analytisch
zijn in de bovengrond (de meest verdachte laag) minerale olie en vluchtige
aromatische koolwaterstoffen niet in verhoogde concentraties aangetroffen.

Deellocatie B: overige terrein

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de boven- en ondergrond geen bij-
zonderheden waargenomen die duiden op een mogelijke verontreiniging. Er

is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Analytisch zijn in de bo-

vengrond plaatselijk licht verhoogde concentraties minerale olie en PAK

aangetroffen. In de ondergrond zijn geen parameters in verhoogde concen-

tratie aangetroffen.

Voor de licht verhoogde concentraties minerale olie en PAK, plaatselijk in

de bovengrond, is geen eenduidige verklaring te geven. In de individuele

grondmonsters van één mengmonster zijn bijmengingen met puinresten
aangetroffen. Minerale olie en PAK worden regelmatig aangetroffen in puin-
houdende grond. In het andere mengmonsters zijn echter geen puinresten
of ander bodemvreemde materialen aangetroffen. De verhoogde PAK-

concentraties zijn echter zéér gering en geven geen aanleiding tot nader

onderzoek.

6.2. Grondwater.

Deellocatie A: bovengrondse dieseltank

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de bodem geen ollecomponenten

waargenomen die duiden op een mogelijke verontreiniging van het grond-
water ten gevolge van het gebruik van de dieseltank. Analytisch zijn mine-

rale olie en vluchtige aromatische koolwaterstoffen niet in verhoogde con-

centraties aangetroffen.

Deellocatie B: overige terrein

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de bodem geen bijzonderheden
waargenomen die duiden op een mogelijke verontreiniging van het grond-
water. Analytisch zijn in het grondwater licht verhoogde concentraties bari-

um en zink aangetroffen. De overige onderzochte parameters zijn niet in

verhoogde concentraties aangetroffen.

Barium en zink zijn zware metalen die als spoorelementen van nature in

het grondwater voorkomen. Voor de lichte verhogingen ten opzichte van de

streefwaarde is geen eenduidige verklaring voorhanden. Omdat barium en

zink in de grond niet verhoogd zijn gemeten en geen locatiespecifieke bron

kan worden aangewezen, wordt het waarschijnlijk geacht dat het hier ver-
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hoogde achtergrondconcentraties betreft. Bij vele bodemonderzoeken op
onverdachte locaties zijn namelijk eveneens van nature verhoogde zware-

metalenconcentraties aangetroffen (met name barium en zink).

6.3. Hypothese.

Deellocatie A: bovengrondse dieseItank
De voor deze deellocatie opgestelde hypothese 'verdachte locatie met

plaatselijk bodembelasting met een duidelijk kern', kan verworpen worden.

Deellocat¡e B: overige terrein
Door de licht verhoogde concentraties plaatselijk in de bovengrond, dient

¯

de voor deze deellocatie opgestelde hypothese 'onverdachte locatie' ver-

worpen te worden.
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7. Conclusies en aanbevelingen.

7.1. Conclusies.

Deellocatie A: bovengrondse dieseltank

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen bijzonderheden waargenomen die
duiden op een mogelijke verontreiniging ten gevolge van het gebruik van

de dieseltank. Er is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Analytisch
zijn in de bovengrond (de meest verdachte laag) en in het grondwater
geen minerale olie of vluchtige aromatische koolwaterstoffen in verhoogde
concentraties aangetroffen, Geconcludeerd kan worden dat het gebruik van i
de bovengrondse dieseltank niet heeft geleid tot bodemverontreiniging. 2

Deellocatie B: overige terrein

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn, behoudens enige puinresten plaatse-
lijk in de bovengrond, geen bijzonderheden waargenomen die duiden op
een mogelijke verontreiniging. Er is geen asbestverdacht materiaal aange-
troffen. Analytisch zijn in de bovengrond plaatselijk licht verhoogde con-

centraties minerale olie en PAK aangetroffen. In de ondergrond zijn geen
parameters in verhoogde concentraties aangetroffen. In het grondwater
zijn licht verhoogde concentraties barium en zink aangetroffen. Nader on-

derzoek naar de licht verhoogde concentraties wordt niet zinvol geacht.

Algehele conclusie
Het onderzoek heeft geleid tot een goed beeld van de bodemkwaliteit ter

plaatse van de onderzoekslocatie. Wat betreft de milieuhygiënische bo-
demkwaliteit bestaat er ons inziens geen belemmering voor de voorgeno-
men sloop- en nieuwbouwplannen op de locatie.

¯I

7.2. Aanbevelingen.

De kwaliteit van de grond kan bij afvoer beperkingen opleveren ten aan-

zien van hergebruik, omdat dan veelal andere normen gelden. Voor het el-
ders toepassen van de grond gelden de regels zoals die zijn vastgelegd in

het Besluit bodemkwaliteit.
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Legenda (conform NEN 5104)
grInd klel geur

oooooc Grind, slltig Kiel, zwak sillig O geen geur

& zwakke geur

Grind, zwak zandlg Klei, matig s11tlg & matige geur

oooooo & sterke geur

Grlnd, matig za ndig Kiel, sterk s11tig
& ulterste geur

olie
Grind, sterk zandig Klei, uiterst s11tlg O geen oHe-water reactie

B zwakke one-water reactie

Grind, ulterst zandlg Klei, zwak randl9 & matige elle-water reactie

W sterke olie-water reactie

Kiel, matig zandig R uiterste olle.water reactîe

zand Klet,sterkzandig monsters

Zand, kleilg
geroerd monster

Zand, zwak slltig

leem ongaroerd monster

.

Zand, matig silt19 Leem, zwak tandig

..... Zand, sterk siltig Leem, sterk landig
OVerig
A bljzonder bestanddeel

Zand, ulterst slltig grondwaterstand

overige toevoegingen
zwak humeus water

Veen

Veen, mineraalarm matig humeus

peilbuls

Veen, zwak klefig sterk humeus

bHnde buls

Veen, sterk kleiig zwak grindig

casing

Veen, zwak landig o matig gtlndîg

hoogste grondwaterstand

Veen, sterk zandlg o sterk grindlg gemiddelde grondwaterstand
- o laagste grondwaterstand

bentonist afdichting

Il
ll

fllter
ll
ll
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Boring 01 Boring 02

Datum: 06-07-2009 Datum: 06-07-2009

0 0
Zand, matig fijn, matig siltlg, Zand, matig fijn, matig s Itig,

1 A matig humeus, sterk
. 1 A matig humeus, matig

pulnhoudend, donkerbruin pulnhoudend, donkerbruin

Zand, matig fijn, matig siltig, Zand, matig fijn, mat1g siltig,
matig humeus, donkerbruln

.
. matig humeus, donkerbruin

-50- 2 -50-

Zand, mat19 fijn, matig siltig
- matlg humeus, donker

.....
2wartbruin

K[el, sterk zandtg, zwak
humeus, donker brulngrijs

4

-150-

Zand, matig fijn, matig slitig,
neutraalgrijs

... . 5

Veen, zwak zand\g, donkerbruin

Klei, zwak zandtg, matig
humeus, donker bruingrijs

250 .

Zand, matig-grof, zwak siltig,
neutraalgrijs

-300-

-350

Il
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Boring 03 Boring 04

Datum: 06-07-2009 Datum: 06-07-2009

0
klinker

0 .. . .

Zand, matig fijn, matig slItig,
.. .

- matig humeus, donkerbruin
. -

1
Zand, matig grof, zwak siltig,

2a neutraalgeel, aanvulzand

zand, matig njn, matig siltig, 1

matig humeus, donkerbruin

. ... Zand, matig fijn, matig siltig,

-100
Zand, matig Sjn, matig siltig,
neutraalgeel to

o

3 2.

-150
Zand, matig fijn, matig siltig,
neutraalgeel

4

200

Boring 05 Boring 06

Datum: 06-07-2009 Datum: 06-07 2009

0 -- zand, matig fijn, zwak siltig, tegel
zwak humeus, neutraalbruin

.

¯

Zand, matig fijn, matig siltig,
.

- matig humeus, donkerbru1n,

-50 50- ..

Boring 07 Boring 08

Datum: 06-07-2009 Datum; 06-07-2009

O
Zand, matig fijn, zwak siltig, a

klinker
zwak hu meus, licht geelbruln

and, matÏg fijn, matig siltig,
mat1g humeus, donkerbruln

1

1

-50 -50



MILON van advies tot realisatie

Projectnaam: De Kemp 6 nG hi n4del
Plaats: Wijnbergen
Projectcode: 294946 i 073 - 547 72 53

Projectleider: Tijs van Wegberg
073 - 549 39 55

Veldwerkcoördinator: Pirn van Rooij info@milon.nl

Pagina; 3 van 4 www.milon.nl

Boring D9 Boring 10

Datum: 06-07-2009 Datum: 06-07-2009

O O

a
klinker kilnker

Zand, matig Gjn, matig s11tig . Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, resten puln, matig humeus, resten puin,
neutraa[ geelbruin donkerbraln

and, matig fijn, zwak siltig,
neutraal oranjegeel

-100
Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal oranjegeel

-150
Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal oranjegeel

-200

Boring 11 Boring 12

Datum: 06-07-2009 Datum: 06-07-2009

O -········

_ 0 ···--··-·

- Zand, matig fijn, matig siltig, Zand, matIg ftjn, matig siltig,
matig humeus, brulnoranje ... ...... matig humeus, donkerbru1n

-50 -50

Boring 13 Boring 14

Datum: 06-07-2009 Datum: 06-07-2009

0
.....

...

Zand, matig fijn, matlg siltig,
O ... ......

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, resten puln, .. matig humeus, neutraalbruin
resten kalen, donkerbruin

-50 -50
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Boring 15 Baring 16

Datum; 06-07-2009 Datum: 06-07-2009

0 ... .... « _

Zand, matig lijn, matig siltig,
O . ...

_ Zand, matig Bjn, mat1g siltig,
.... matig humeus, neutraalbruin .. . .. matlg humeus, donkerbru1n

- 1
, ,,,,,,

1

.. Kle1, sterk zandig, matig
humeus, neutraalbruin

-100

110 «O

Klei, sterk zandig, zwak
hum eus, donker bruinoranje

3

-150

2and, matig graf, zwak siltig,
geeloranje

-200

Boring 17 Boring 18

Datum: 06-07-2009 Datum: 06-07-2009

0 ······--.
_

a
O ---------

- Zand, matig fijn, matig slItig Zand, matig fijn, matig siltig,
.. matig humeus, resten puin, .....

- matig humeus, donkerbruin

donkerbruin

-50 -50
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Projectnummer 294946

Certificaatnummer 2009106328

Projectnaam De Kemp
Datum monstername 06-07-2009
Monsternemer Plm van Rooij

Analyse Eenheid mm1 A T I

Bodemtypecorrectie
Organische stof(chemische oxidatle) 2 #

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2 #

Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 84,5

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen mg/kg ds <0.050 - 0,04 0,13 0,22
Tolueen mg/kg ds <0.050 - 0,04 3,2 6,4
Ethylbenzeen mg/kg ds <0.050 - 0,04 11 22

o-Xyleen mg/kg ds <0.050

m,p-Xyleen mg/kg ds <0.050

Xylenen (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,07 - 0,09 1,7 3,4
BTEX (som) mg/kg ds <0.25

Naftaleen mg/kg ds <0.010 o

CL

FO

Minerale olie E.

Minerale olle (C10-C12) mg/kg ds --

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds
Minerale olle (C16-C21) mg/kg ds
Minerale olle (C21-C30) mg/kg ds

Mlnerale olie (C30-C35) mg/kg ds --

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds --

Mlnerale olle totaal (C10-C40) mg/kg ds <38 - 38 520 1000

Legenda
Niet aangetoond
Aangenomen waarde, niet geanalyseerd #

<= Achtergrondwaarde -

> Achtergrondwaarde *

> Tussenwaarde **

> Interventiewaarde ***
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Projectnummer 294946
Certificaatnummer 2009106328

Projectnaam De Kemp
Datum monstername 06-07-2009
Monsternemer Pim van Rooli

Analyse Eenheid mm2 A
__

_T I

Bodemtypecorrectie
Organische stof 1,1
Korreigrootte < 2 pm (Lutum) 12,2

Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 88,2
Organische stof % (m/m) ds 1,1
Gloeirest % (m/m) ds 98,1
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 12,2

e

Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds 38
Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,26 - 0,4 4,5 8,7 2
Kobalt (Co) mg/kg ds <4.0 - 9 60 110
Koper (Cu) mg/kg ds 9,4 - 26 73 120
Kwik (Hg) mg/kg ds <0.050 - 0,12 15 29
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 - 1,5 96 190
Nikkel (NI) mg/kg ds 7,4 - 22 43 63 o

Lood (Pb) mg/kg ds 24 - 38 220 400 o-

Zink (Zn) mg/kg ds 68 - 90 280 460

Minerale olie
Minerale olle (C10-C12) mg/kg ds 3,7
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds 24
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds 130
Minerale olfe (C21-C30) mg/kg ds 35
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <6.0
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6.0
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 190 * 38 520 1000

Chromatogram olie (GC) Zie bill.

Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds <0.0010
PCB 52 mg/kg ds <0.0010
PCB 101 mg/kg ds <0.0010
PCB 118 mg/kg ds <0.0010
PCB 138 mg/kg ds <0.0010
PCB 153 mg/kg ds <0.0010
PCB 180 mg/kg ds <0.0010
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 - 0,004 0,1 0,2

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds <0.010
Fenanthreen mg/kg ds 0,1
Anthraceen mg/kg ds 0,019
Fluorantheen mg/kg ds 0,43
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,2
Chryseen mg/kg ds 0,2
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,13
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,24
Benzo(qhi)peryleen mg/kg ds 0,2
Indeno(123-cd)Dyreen mg/kg ds 0,26
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg d5 1,8 * 1,5 21 40

Legenda
Niet aangetoond
Aangenomen waarde, niet geanalyseerd #
<= Achtergrondwaarde
> Achtergrondwaarde *

> Tussenwaarde **

> Interventlewaarde ***



MILON van advies tot realisatie
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Projectnummer 294946
Certificaatnummer 2009106328

Projectnaam De Kemp
Datum monstername 06-07-2009
Monsternemer Pim van Rooil

Analyse Eenheid mm3 A T I

Bodemtypecorrectie
Organische stof 2 #
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2 #

Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m} 89,5

Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds 34
Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,24 - 0,35 4 7,6
Kobalt (Co) mg/kg ds <4.0 - 4,3 29 54
Koper (Cu) mg/kg ds 8,6 - 19 56 92
Kwik (Hg) mg/kg ds <0.050 - 0,1 13 25
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 - 1,5 96 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 8,1 - 12 23 34
Lood (Pb) mg/kg ds 17 - 32 190 340
Zink (Zn) mg/kg ds 48 - 59 180 300

Minerale olîe

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds --

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds -

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds
Minerale alle totaal (C10-C40) mg/kg ds <38 - 38 520 1000

Polychloorbifenvien, PCB
PCB 28 mg/kg ds <0.0010
PCB 52 mg/kg ds <0.0010
PCB 101 mg/kg ds <0.0010
PCB 118 mg/kg ds <0.0010
PCB 138/163 mg/kg ds <0.0010
PCB 153 mg/kg ds <0.0010
PCS 180 mg/kg ds <0.0010
PCB (som 7) (factor 0,/) mg/kg ds 0,0049 - 0,004 0,1 0,2

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds <0.010
Fenanthreen mg/kg ds 0,18
Anthraceen mg/kg ds 0,034
Fluorantheen mg/kg ds 0,47
Benzo(alanthraceen mg/kg ds 0,19
Chriseen mg/kg ds 0,19
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,11
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,19
Benzo(ghilpealeen mg/kg ds 0,16
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,17
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 1,7 * 1,5 21 40

Legenda
Niet aangetoond
Aangenomen waarde, niet geanalyseerd #
<= Achtergrondwaarde
> Achtergrondwaarde *

> Tussemvaarde **

> Interventiewaarde ***



MILON van advies tot realisatie

Huygensweg 24
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Projectnummer 294946
Certificaatnummer 2009106328
Projectnaam De Kemp
Datum monstername 06-07-2009
Monsternemer Pim van Rooij

Analyse Eenheid mm4 A T I

Bodemtypecorrectie
Organische stof 0,6
Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) 29,5

Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 82,6
Organische stof % (m/m) ds 0,6
Gloelrest % (m/m) ds 97,3
Korretgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 29,5

Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds 98
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0.17 - 0,5 5,8 11
Kobalt (Co) mg/kg ds 7,6 - 17 120 220
Koper (Cu) mg/kg ds 14 - 38 110 180
Kwik (Hg) mg/kg ds <0.050 - 0,15 18 36
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 - 1,5 96 190
Nikkel (NI) mg/kg ds 26 - 40 75 110
Lood (Pb) mg/kg ds 13 - 48 280 510
Zink (Zn) mg/kg ds 49 - 140 440 /30

Minerale olie
Minerale 01[e (C10-C12) mg/kg ds -

Minerale o]Ie (C12-C16) mg/kg ds
Minerale ofte (C16-C21) mg/kg ds
Minerale olle (C21-C30) mg/kg ds
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds --

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds
Minerale 011e totaal (C10-C40) mg/kg ds <38 - 38 520 1000

Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds <0.0010
PCB 52 mg/kg ds <0.0010
PCB 101 mg/kg ds <0.0010
PCB 118 mg/kg ds <0.0010
PCB 138 mg/kg ds <0.0010
PCB 153 mg/kg ds <0.0010
PCB 180 mg/kg ds <0.0010
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 - 0,004 0,1 0,2

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds <0.010
Fenanthreen mg/kg ds 0,015
Anthraceen mg/kg ds <0.0050
Fluorantheen mg/kg ds 0,053
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,041
Chryseen mg/kg ds 0,023
Benzo(k)flucrantheen mg/kg ds 0,018
Benzo(a)pyreen mg/kg de 0,039
Benzo(ghl)peryleen mg/kg ds 0,029
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,043
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,27 - 1,5 21 40

Legenda
Niet aangetoond
Aangenomen waarde, niet geanalyseerd #
<= Achtergrondwaarde
> Achtergrondwaarde *

> TussenWaarde **

> Interventiewaarde ***



MILON van advies tot realisatie

Huygensweg 24

5482 IG 5thijndel
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Projectnummer 294946
Certificaatnummer 2009106328
Projectnaam De Kemp
Datum monstername 06-07-2009
F10nsternemer Pim van Rooij

Analyse Eenheid mm5 A T I

Bodemtypecorrectie
Organische stof 2 #
Klei <2 µmOVAM 2 #

Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 IJitgevoerd

Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) BB,6

Metalen
Barium (Ba} mg/kg ds <15
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0.17 - 0,35 4 7,6
Kobalt (Co) mg/kg ds <4.0 - 4,3 29 54
Koper (Cu) mg/kg ds <5.0 - 19 56 92
Kwik (Hg) mg/kg ds <0.050 - 0,1 13 25
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 - 1,5 96 190
Nikkel (Nl) mg/kg ds 6,6 - 12 23 34
Lood (Pb) mg/kg ds <13 - 32 190 340
Zink (Zn) mg/kg ds <17 - 59 180 300

Minerale olie
Minerale olle (C10-C12) mg/kg ds -

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds -

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds -

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds
Minerale oÏle (C35-C40) mg/kg ds
Minerale olle totaal (C10-C40) mg/kg ds <38 - 38 520 1000

Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds <0.OD10
PCB 52 mg/kg ds <0.0010
PCB 101 mg/kg ds <0.0010
PCB 118 mg/kg ds <0.0010
PCB 138/163 mg/kg ds <0.0010 ¯'

PCB 153 mg/kg ds <0.0010
PCB 180 mg/kg ds <0.0010 9.
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 - 0,004 0,1 0,2

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds <0.010
Fenanthreen mg/kg ds <0.010
Anthraceen mg/kg ds <0.0050
Flucrantheen mg/kg ds <0.010
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.010
Chryseen mg/kg ds <0.010
Benzo(k)fiuorantheen mg/kg ds <0.010
Benzo(a)pyreen mq/kg ds <0.010
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0.010
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0.010
PAK VROM (10) (factor 0,7) mq/kg ds 0,066 - 1,5 21 40

Legenda
Niet aangetoond
Aangenomen waarde, niet geanalyseerd #
<= Achtergrondwaarde
> Achtergrondwaarde *

> Tussenwaarde **

> Interventiewaarde ***
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Projectnummer 294946
CertifÌcaatnummer 2009111466
Projectnaam De Kemp
Datum monstername 15-07-2009
Monsternemer Twan Loeffen

Analyse Eenheid Peilbuis 1 S T I

Metalen
Barium (Ba) µg/L 220 * 50 340 630
Cadmium (Cd) µg/L <0,80 - 0,4 3,2 6
Kobalt (Co) µg/L <5.0 - 20 60 100
Koper (Cu) µg/L <15 - 15 45 75
Kwik (Hg) µg/L <0,050 - 0,05 0,17 D,3
Molybdeen (Mo) µg/L <3.6 - 5 150 300
Nikkel (NI) µg/L <15 - 15 45 75
Lood (Pb} µg/L <15 - 15 45 75
Zink (Zn) µg/L 110 * 65 430 800

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen µg/L <0.20 - 0,2 15 30
Tolueen µg/L <0,30 - 7 500 1000
Ethylbenzeen µg/L <0.30 - 4 77 150
a-Xyleen µg/L <0.10
m,p-Xyleen µg/L <D.20
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L 0,21 - 0,2 35 70 --

BTEX (som) µg/L <1.1
Naftaleen µg/L <0.050 - 0,01 35 70
Styreen µg/L <0.30 - 6 150 300 2.

re

Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen
Dichloormethaan µg/L <0.20 - 0,01 500 1000
Trichloormethaan µg/L <0,60 - 6 200 400
Tetrachloormethaan µg/L <D,10 - 0,01 5 10
Trichlooretheen µg/L <0,60 - 24 260 500
Tetrachlooretheen µg/L <0.10 - 0,01 20 40
1,1-Dichloorethaan µg/L <0.60 - 7 450 900
1,2-Dichloorethaan µg/L <0.60 - 7 200 400
1,1,1-Trichloorethaan µg/L <0.10 - 0,01 150 300
1,1,2-Trichloorethaan µg/L <0.10 - 0,01 65 130
cis 1,2-Dichlooretheen ug/L <0.10
trans 1,2-Dichlooretheen ug/L <0.10
CKW (som) µg/L <3.2
1,1-Dichlooretheen ug/L <0.10 - 0,01 5 10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 pg/L 0,14 - 0,01 10 20
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L 0,52
Vinylchloride ug/L <0.10 - 0,01 2,5 5
1,1-Dichloorpropaan ug/t. <0.25
1,2-Dichloorpropaan µg/L <0.25
1,3-Dlchloorpropaan µg/L <0.25
Tribroommethaan ug/L <2.0 - 630 630

Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) µg/L
Minerale olie (C12-C16) pg/L
Minerale olie (C16-C21) µg/L
Minerale olie (C21-C30) ug/L
Minerale olie (C30-C35) µg/L
Minerale olie (C35-C40) µg/L
Minerale olie totaal (C10-C40) µq/L <100 - 50 330 600

Legenda
Niet aangetoond
<= Streefwaarde
> Streefwaarde *

> Tussenwaarde **

> Interventle *^*





eurofins
analytiico

MILON bv
T.a.v. Tijs van Wegberg
Huygensweg 24

5482 TG SCHIJNDEL

nnalysecertificaat
Datum: 14-07-2009

Hierbij ontvongt u de resultaten van het novolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaotnummer 2009106328

Uw projectnummer 294946

Uw projectnoom De Kemp
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 07-07-2009

Dit certificaat mog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Aanvullende informatie behorend bij dit onolysecertificoat kunt U vinden in het overzicht "specificaties
Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgboar bij de afdeling verkoop en Advies.

De grondmonsters worden tot 6 weken no datum ontvangst gekoeld bewoord en watermonsters tot 2 weken no

dotum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nodien afgevoerd.
Indien de monsters longer bewoord dienen te blijven verzoeken wij U dit exemploor uiterlijk 1 week voor afloop van

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

monsters verwijzen wij noor de prijslijst.

Beworen tot:

Dotum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee noor verwachting te hebben uitgevoerd, mocht u naar oonleiding von dit

analysecertificaot nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de ofdeling verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Anolytico B.V.

Ing. B. Veldhuizen

Laboratoriummanager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 ô3 00 REN AMRO 54 85 74 454 Eurofins Anofytico B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's
3771 NB Borneveld Fox +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. RQA en erkend door het Vloomse Gewest (OVAM en Dep. LNE)
P.O. Box 489 E-mail info@cnolytÌco.com NL 8043.14,8ô3.801 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 Al Barneveld NL Site www.anolytico.com KvK No. 09088623 en door de overheden von Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Analysecertificaat
Uw projectnummer 294946 Certificoatnummer 2009106328

Uw projectnoom De Kemp Stortdatum 07-07-2009

Uw ordernummer Rapportagedotum 14-07-2009/15:38

Datum monstername 06-07-2009 Bijloge A,C
Monsternemer Pim von Rooij Pagina 1/2

Analyse Eenheid i 2 3 4 5

Voorbehandeling
S cryogeen molen 053000 Uitgevoerd uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd uitgevoerd

Bodemkundige analyses
S Droge stof % (m/m) 84.5 88.2 89.5 82.6 88.6

S Organische stof % (m/m) ds 1.1 0.6

S Gloeirest % (m/m) ds 98.1 97.3

S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 12.2 29.5

Metalen

S Borium (Ba) mg/kg ds 38 34 98 <is

S codmium (cd) mg/kg ds 0.26 0.24 <0.17 <0.17

s Kobolt (co) mg/kg ds <4.0 <4.0 7.6 <4.0

S Koper (cu) mg/kg ds 9.4 8.6 14 <5.0

s Kwik (Hg) mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

s Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5

s Nikkel (Ni) mg/kg ds 7.4 8.1 26 6.6

s Lood (Pb) mg/kg ds 24 17 13 <13

5 Zink (Zn) mg/kg ds 68 48 49 <17

Vluchtige Bromatische Koolwaterstoffen
S Benzeen mg/kg ds <0.050

s Tolueen mg/kg ds <0.050

5 Ethylbenzeen mg/kg ds <0.050

s o-Xyleen mg/kg ds <0.050

s m, p-Xyleen mg/kg ds <0.050

S Xylenen (som) (foctor 0,7) mg/kg ds 0.070

BTEX (som) mg/kg ds (0.25

5 Noftaleen mg/kg ds <0.010

Minerale olie

Minerale olie (c10-c12) mg/kg ds -- 3.7 -- -- --

Minerale olie (c12-C16) mg/kg ds -- 24 -- -- --

Minerale olie (c16-c21) mg/kg ds -- 130 -- -- --

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds -- 35 -- -- --

Minerale olie (c30-c35) mg/kg ds -- <6.0 --
-- --

Minerale olie (c35-c40) mg/kg ds -- <6.0 -- -- --

S Minerole olie totool (C10-c40) mg/kg ds <38 190 <38 <38 <38

Chromatogrom olie (GC) Zie bijl.

Nr. Monsteromschrijving finalytico-nr.
1 mmi 4792506

2 mm2 4792507

3 mm3 4792508

4 mm4 4792509

5 mmS 4792510

Q: door Rvn geaccrediteerde verrichting
A: APo4 erkende verrichting
5: AS 3000 erkende verrichting

Eurofins Rnalytico B.V. Dit certificoat meg uitsluÌtend in zÍjn geheel worden gereproduceer

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 SS 74 456 Eurofins Anolytico B.V. is 150 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's
3771 NB Borneveld Fox +31 (0)34 242 43 99 vaT/BTW No. RQA en erkend door het vlaamse Gewest (ovnM en Dep, UNE),
P.o. Box 459 E-mail info@anolytico.com NL 8043.14.883.801 het Brusselse Gewest (BIM), het woolse Gewest (DGRNE-owo) TESTEN
3770 AL Barneveld NL Site www.onotytico.com KvK No. 0908ôs23 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). RvA l.010
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Analysecertificaat
Uw projectnummer 294946 Certificaatnummer 2009106328

Uw projectnaam De Kemp Startdatum 07-07-2009

Uw ordernummer Ropportagedatum 14-07-2009/15:38

Dotum monsternome 06-07-2009 Bijlage A,C
Monsternemer Pim von Rooij Pogina 2/2

Analyse Eenheid 1 2 3 4 5

Polychloorbifenylen,PCB
5 PCB 28 mg/kg ds <0.0010 <0.0010

S PCB 28 mg/kg ds <0.0010 <0.0010

S PCB 52 mg/kg ds <0.0010 <0.0010

S PCB 52 mg/kg ds <0.0010 <0.0010

S PCB 101 mg/kg ds <0.0010 <0.0010

5 PCB 101 mg/kg ds <0.0010 <0.0010

S PCB 118 mg/kg ds <0.0010 <0.0010

S PCB 118 mg/kg ds <0.0010 <0.0010

S PCB 138 mg/kg ds <0.0010 <0.0010

S PCB 138/163 mg/kg ds <0.0010 <0.0010

S PCB 153 mg/kg ds <0.0010 <0.0010

s Pc6 153 mg/kg ds <0.0010 <0.0010

S PCB 180 mg/kg ds <0.0010 <0.0010

S PCB 180 mg/kg ds <0.0010 <0.0010

5 PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049 0.0049

S PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049 0.0049

Polycyclische nromatische Koolwaterstoffen, PAK

S Naftaleen mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

s Fenanthreen mg/kg ds 0.10 0.18 0.015 <0.010

s Anthraceen mg/kg ds 0.019 0.034 <0.0080 <0.0050

S Fluorantheen mg/kg ds 0.43 0.47 0.053 <0.010

S Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0.20 0.19 0.041 <0.010

s chryseen mg/kg ds 0.20 0.19 0.023 <0.010

S Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0.13 0.11 0.018 <0.010

S Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.24 0.19 0.039 <0.010

s Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.20 0.16 0.029 <0.010

S Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0.26 0.17 0.043 <0.010

S PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 1.8 1.7 0.27 0.066

Nr. Monsteromschrijving finalytico-nr.
1 mmi 4792506

2 mm2 4792807

3 mm3 4792808

4 mmi 4792509

5 mm5 4792510

Q: door Rva geocerediteerde verrichting nkkoord
A: RPO4 erkende verrichting PF.Coörd.

5: As 3000 erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V. Dit certificaot mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceer

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 85 74 456 Eurofins Analytico B.V. is 150 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's
3771 Na Borneveld Fox +31 (0)34 242 43 99 VAT/BTW No. RQA en erkend door het Vloomse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.O. Box 459 E-mail info@analytico.com NL 8043.14.583.801 het Brusselse Gewest (BIM), het waalse Gewest (DORNE-0WD) TESTEN
3770 AL Borneveld NL Site www.analytico.com KvK No. 09088623 en door de overheden von Frankrijk en Luxemburg (MEV). HvA 1.010
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2009106328

Pogino 1/1

Analytico-n Boornr Deelmonster Omschrijving Van Tot Barcode Monsteromschrijving
4792506 01 1 1 0 20 0504894227 mm1

4792506 02 1 1 0 20 0504894264

4792507 17 1 1 0 50 0504894213 mm2

4792507 09 1 1 8 60 0504894968

4792507 10 1 1 8 60 0504894982

4792507 13 1 1 0 60 0504894959

4792508 05 1 1 0 50 0504894243 mm3

4792508 16 1 1 0 50 0504894229

4792508 14 1 1 0 50 0504894235

4792508 12 1 1 0 50 0504894970

4792508 08 1 1 8 60 0504894972

4792508 06 1 1 6 60 0504894975

4792509 16 2 2 50 110 0504894973 mmd

4792509 16 3 3 110 160 0804894241

4792509 01 4 4 130 160 0504894238

4792510 04 2 2 50 100 0504894976 mm5

4792510 10 2 2 60 100 0504894983

4792510 04 3 3 100 150 0504894985

4792510 10 3 3 100 150 0504894974

4792510 04 4 4 180 200 0504894979

4792510 10 4 4 150 200 0504894984

Eurofins Analytico B.V.

Gi[deweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 85 74 456 Eurofins Analytico B.V. is 150 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd s

3771 NB Borneveld Fox +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No, RqR en erkend door het vlaamse Gewest (0VRM en Dep. LNE),
P.O. Box 459 E-mail info@analytico.com NL 8043.14.883.801 het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-0WD)
3770 AL Barneveld NL Site www.analytico.com KvK No. 09088623 en door de overheden von Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2009106328

Pogina 1/1

Analyse Methode Techniek Referentiemethode

cryogeen molen RS3000 WO106 Voorbehandeling cf. As3000

Droge stof WO104 Grovimetrie cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-Iso 11465

organische stof WC109 Gravimetrie cf. NEN 8754

Korrelgrootte ( 2 µm (Lutum) WOi73 sedimentatie cf. pb 3010-6 en cf. NEN 8753

AES/ICP Borium (Ba) WO423 ICP-AES Cf. pb 3010-5/NEN-EN-ISO 17294-2

AES/ICP cadmium (cd) W0423 IcP-AES cf. pb 3010-5/NEN-EN-Iso 17294-2

AES/ICP cobolt (co) WO423 IcP-AES cf. pb 3010-B/NEN-EN-Iso 17294-2

AES/ICP Koper (Cu) WO423 ICP-RES cf. pb 3010-S/NEN-EN-Iso 17294-2

AES/ICP Kwik (Hg) WO423 IcP-AES cf. pb 3010-5/NEN-EN-Iso 17294-2

AES/ICP Molybdeen (Mo) Wo423 IcP-RES cf. pb 3010-5/NEN-EN-Iso 17294-2

AES/ICP Nikkel (Ni) Wo423 IcP-AEs cf. pb 3010-5/NEN-EN-ISO 17294-2

AES/IcP Lood (Pb) wo423 IcP-AES cf. pb 3010-5/NEN-EN-Iso 17294-2

AES/ICP Zink (Zn) WO423 IcP-nES cf. pb 3010-5/NEN-EN-Iso 17294-2

Aromaten (BTEXN) WO254 HS-GC-Ms cf. pb 3030-3 en cf. NEN 6981

Xylenen som AS3000 WO254 HS-GC-Ms cf. pb 3030-3 en cf. NEN 6981

Minerole Olie (GC) WO202 GC-FID cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6976

chromotogram Mo (GC) Wo202 GC-FID Eigen methode

Polychloorbifenylen (PCB) Wo262 GC-Ms cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

PCB 7 Som AS3000 WO262 GC-Ms cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

Polychloorbifenylen (PCB) WO266 GC-MS cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

PRK (VROM) WO301 HPLC cf. pb 3010-6 en cf. NEN 6977

PAK som RS3000 WO301 HPLC cf. pb 3010-6 en cf. NEN 6977

Nodere informatie over de toegeposte onderzoeksmethoden oismede een classificatie von de meetonzekerheid staan

vermeld in ons overzicht "specificaties onalysemethoden", versie september 2008.

Eurofins finolytico B.V.
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P.O. Box 459 E-mail info@analytico.com NL 8043.14.883.801 het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-0WO)
3770 AL Borneveld NL Site www.onolytico.com KvK No. 09088623 en door de overheden von Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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MILON by
T.a.v. Tijs von wegberg
Huygensweg 24

5482 TG SCHIJNDEL

Analysecertificaat
Datum: 17-07-2009

Hierbij ontvangt u de resultaten van het novolgende laborotoriumonderzoek.

Certificaotnummer 2009111466

Uw projectnummer 294946

Uw projectnaam De Kemp
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 15-07-2009

Dit certificoat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Aanvullende informatie behorend bij dit onalysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties
Analysemethoden". Extra exemploren zijn verkrijgbaor bij de afdeling verkoop en advies.

De grondmonsters worden tot 6 weken no datum ontvangst gekoeld bewoord en watermonsters tot 2 weken na

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nodien afgevoerd.
Indien de monsters longer bewoord dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

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

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Noom: Hondtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdrocht hiermee naar verwochting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit

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

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen

1.oboratoriummonager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 85 74 456 Eurofins Anolytico B.V. is Iso 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's
3771 NB 80tneveld FOX +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. RQA en erkend door het Vloomse Gewest (OVAM en Dep. LNE)
P.O. Box 439 E-mail info@analytico.com NL 8043.14.883.801 het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-DWD)
3770 AL Borneveld NL Site www.analytico.com kvK No. 09088623 en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Analysecertificaat
Uw projectnummer 294946 Certificoatnummer 2009111466

Uw projectnaam De Kemp Startdatum 18-07-2009

Uw ordernummer Rapportagedatum 17-07-2009/16:57

Dotum monsternome 15-07-2009 Bijlage A,C
Monsternemer Twan Loeffen Pogina 1/2

Analyse Eenheid 1

Metalen

S Barium (Bo) µg/L 220

S Cadmium (Cd) µg/L <0.80

s Kobalt (co) µg/L <5.0

S Koper (Cu) µg/L (15

s Kwik (Hg) µg/L <0.0Bo

S Molybdeen (Mo) µg/L <3.6

s Nikkel (Ni) µg/L <15

s Lood (Pb) µg/L <15

S Zink (Zn) µg/L 110

Vluchtige nromatische Koolwaterstoffen

S Benzeen µg/L <0.20

S To1ueen µg/L <0.30

s Ethylbenzeen µg/L <0.30

S o-Xyleen pg/L <0.10

s m,p-Xyleen pg/L <0.20

S Xylenen (som) foctor 0,7 pg/L 0.21

BTEX (som) µg/L <1.1

5 Naftaleen pg/L <0.050

S Styreen pg/L <0.30

Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen

s Dichloormethaan pg/L <0.20

S Trichloormethoan pg/L <0.60

S Tetrochloormethoan µg/L <0.10

S Trichlooretheen pg/L <0.60

s Tetrochlooretheen µg/L <0.10

S 1,1-Dichloorethaan pg/L <0.60

S 1,2-Dichloorethaan µg/L <0.60

s 1,1,1-Trichloorethoon pg/L <0.10

S 1,1,2-Trichloorethoan µg/L <0.10

S cis 1,2-Dichlooretheen pg/L <0.10

5 trans 1,2-Dichlooretheen µg/L <0.10

CKW (som) pg/L <3.2

s 1,1-Dichlooretheen µg/L <0.10

5 1,2-Dichloorethenen (som) factor 0,7 µg/L 0.14

Nr. Monsteromschrijving Analytico-nr.
1 Peilbuis 1 4811216

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: APO4 erkende Yerrichting
s: As 3000 erkende verrichting

Eurofins Ana[ytico B.V. Dit certificoat roog uÏtsluitend in IÌjn geheel Worden gereproduceer

Gildeweg 44-4ô Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 85 74 45& Eurofins Rnalytico B.V. is Iso 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's
3771 NB Borneveld Fox +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. RQA en erkend door het Vloomse Gewest (0VAM en Dep. LNE),
P.0. Box 459 E-mail info@analytico.com NL 8043.14.883.B01 het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-0WD)
3770 AL Borneveld NL Site www.analytico.com KYK No. 09088423 en door de overheden von Fronkrijk en Luxernburg (MEV). RVA [010
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analysecertificaat
UW projectnummer 294946 CertÍficoatnummer 2009111466

Uw projectnoom De Kemp Stortdatum 15-07-2009

Uw ordernummer Rapportagedotum 17-07-2009/16:57

Datum monstername 15-07-2009 Bijlage A,C
Monsternemer Twan Loeffen Pogina 2/2

Analyse Eenheid i

s Dichloorproponen som factor 0.7 µg/L 0.52

s vinylchloride µg/L <0.10

s 1,1-Dichloorpropaon µg/L <0.25

s 1, 2-Dichloorpropaon µg/L <0.25

S 1, 3-Dichloorpropaon µg/L <0.25

s Tribroommethaan µg/L <2.0

Minerale olie

Minerale olie (c10-C12) µg/L --

Minerale olie (C12-C16) µg/L --

Minerale olie (C16-C21) µg/L --

Minerale olie (C21-C30) µg/L --

Minerale olie (C30-C35) µg/L --

Minerale olie (C35-C40) µg/L --

S Minerale olie totool (C10-C40) µg/L <100

Nr. Monsteromschrijving Analytico-nr.
1 Pellbuis 1 4811216

Q: door RvA geoccrediteerde verrichting Akkoord
A: RPO4 erkende verrichting Pr.Coörd.
s: As 3000 erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V. Dit certificoat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceer

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 85 74 456 Eurofins Analytico B.V. is Iso 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's
3771 NB Barneveld Fox +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. RQA en erkend door het Vloomse Gewest (0VAM en Dep. INE),
P.O. BoX 459 E-mail info@onelytico.com NL 8047.14.8ð3.BO1 het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-0WD) TESTEN
3770 RL Borneveld NL Site wwW.onalytÍco.com KVK No. 090ô8623 en door de oYerheden van Frankrijk en luxemburg (MEV). RvA L010
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Bijlage (n) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2009111466

Pagina 1/1

Analytico-n Boornr Deelmonster omschrijving van Tot Barcode Monsteromschrijving
4811216 1 0 0 0690945381 Peilbuis i

4811216 2 0 0 0700446542

I

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (o)34 242 63 00 ABN AMRO 54 85 74 456 Eurofins Anolytico B.Y. is Iso 9001: 2000 gecettificeerd door tioyd's
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P.O. Box 459 E-mail info@onolytico.com NL 8043.14.883.801 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.onolytico.com KvK No. 09088423 en door de overheden von Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2009111466

Pagino 1/1

Analyse Methode Techniek Referentiemethode

ICP-MS Barium WO420 ICP-Ms cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-Iso 17294-

ICP-MS Codmium WO420 ICP-MS cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-Iso 17294-

ICP-Ms Kobolt (co) Wod20 IcP-MS cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-Iso 17294-

ICP-Ms Koper WO420 ICP-MS cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-Iso 17294-

ICP-MS Kwik Wo42o IcP-Ms cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-Iso 17294-

IcP-MS Molybdeen (Mo) WO420 IcP-Ms cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-Iso 17294-

ICP-MS Nikkel WO420 IcP-Ms cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-Iso 17294-

ICP-MS Lood WO420 ICP-Ms cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-Iso 17294-

ICP-Ms zink WO420 IcP-MS cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-Iso 17294-

Aromaten (BTEXN) WO254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN Iso 15680

styreen Wo254 HS-GC-Ms Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN Iso 18680

Gechl. koolwoterstoffen (cKw) Wo254 HS-GC-Ms cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN Iso 15680

CKW: 1,1-Dichlooretheen H WC284 HS-GC-Ms cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN Iso 15680

Dichlprop. som As300 Wo254 HS-GC-Ms cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN Iso 15680

CKw: vinylchloride wo254 MS-GC-MS cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN Iso 15680

1,1-dichloorpropaan wo254 HS-GC-Ms cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN Iso 15680

1,2-Dichloorpropaan WO254 HS-GC-Ms cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN Iso 15680

1,3-dichloorpropoon WO254 HS-GC-Ms cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN 150 15680

tribroommethaan wo254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN Iso 15680

Minerale Olie (GC) WO215 LVI-GC-FID cf. pb 3110-5

Nodere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan
vermeld in ons overzicht "Specificoties onolysemethoden", versie september 2008.

Eurofins Analytico B.V.
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