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SAMENUATTING

Voor een uerklaring van de gebruikte terminologie met betrekking tot eventuele verontreinigingen

verwiizen wijnaar de'circulaire bodemsanering 2013'en het 'besluit bodemkwaliteit'. 0p een terrein aan

de 0ldert 2 te Bakel is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd zoals voorgeschreven in de

Nederlandse norm NEN 5740.

De geografische gegevens van de onderzoekslocatie staan weergegeven in het volgende overzicht:

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de resultaten van het vooronderzoek van de onderzoekslocatie

en de directe omgeving. 0p basis van de in het vooronderzoek verzamelde gegevens kan de locatie
vooralsnog als niet-verdacht worden beschouwd. Veld-en laboratoriumwerkzaamheden zijn derhalve

uitgevoerd conform de strategie onverdacht uit de NEN 5740.

Uit het onderzoek volgt dat de grond uit de bovenlaag (0-0,8 m-mv) licht verontreinigd is met cadmium.

De grond uit de onderlaag (0,35-1,8 m-mv)is niet verontreinigd met één van de componenten waarop is

onderzocht. Het grondwater is licht verontreinigd met cadmium, zink en xylenen (som).

Rond de stal en in de groenstrook zijn diverse fragmenten asbestverdacht materiaal aangetroffen.

Hei aantreffen van asbestverdacht materiaal geeft formeel aanleiding tot het instellen van een nader

onderzoek naar het voorkomen van asbest conform de NEN 5707. 0mdat verspreid over het erf asbest is

aangetroffen wordt het erf als verdacht beschouwd vooÍ het voorkomen van asbest in de bodem.

()ns inziens behoeven er v00r het overige, op basis van de onderzoeksresultaten, geen restricties gestetd te
worden aan de toekomstige bouwactiviteiten op de onderzochte locatie.

De lichte verontreiniging met cadmium in de bovengrond v0rmt geen aanleiding tot het instellen van een

nader onderzoek conform de Circulaire Bodemsanering [gl. De aanwezigheid van bovengenoemde

componenten v0rmt, gezien de concentraties, vanuit milieuhygiënisch oogpunt, geen bezwaar.

Gelet op de aangetroffen concentratie aan cadmium, zink en xylenen (som) in het grondwater ter plaatse

van peilbuis 101 is het uitvoeren van een nader onderzoek naar de herkomst volgens de Circulaire

lnterventiewaarden Bodemsanering niet noodzakelijk.

Gemeente Gemert-Bakel

Adres 0ldert 2 te Bakel

Kadastraal Sectie: N Nr: 2630

Coördinaten X:180.125 Y:389.923

0ppervlakte onderzoekslocatie 1400 m2
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Aangezien direct contact met het grondwater niet te verwachten is blijft het risico uit oogpunt van

volksgezondheid en milieuhygiëne beperkt. Het is echter rcadzaamom geen freatisch grondwater te
gebruiken v00r consumptieve doeleinden, zoals het besproeien van gewassen en/of drenken van dieren.

lndien, biivoorbeeld bij bouwactiviteiten, grond vrijkomt die op een andere locatie zal worden hergebruikt

dan dient bepaald te worden of wat de kwaliteit is in het kader van het besluit bodemkwaliteit.

ilt
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I INI.EIDING EN DOEI. VAil HET ONDERZOEK

ln verband met de bouw van een werkplaats met magazijn aan de Oldert 2 te Bakel is door

Handelsonderneming de Weert schriftelijk opdracht verleend 0m een verkennend bodemonderzoek op

bovengenoemdd locatie uit te voeren.

Het doel van het onderzoek bestaat uit het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de grond en het

freatische grondwater op het te onderzoeken terrein. Voor de milieuhygiënische verklaring kan dit
onderzoek dienen als bewiis voor de kwaliteit van de ontvangende bodem (Regeling bodemkwaliteit

artikel4.3.4) in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van NEN 5740lzlconform de BRL2000 met bijhorende protocollen

van de Slichting lnfrastructuur Kwaliteitsboring Bodemonderzoek [3]. De grondmengmonsters en het

grondwatermonster zijn geanalyseerd op de parameters welke 0pgenomen zijn in het NEN-pakket of op

eventueel verdachte componenten. De analyseresultaten zijn getoetst aan de achtergrond-, streef- en

interventiewaarden, zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 2013 [81.

Het rapport is als volgt opgebouwd:

Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de verzamelde gegeuens van de onderzoekslocatie en/ of de

daaromheen liggende percelen, welke tijdens het vooronderzoek naar v0ren zijn gekomen. De opzet en

uitvoering van het onderzoek worden besproken in hoofdstuk 3. ln hoofdstuk 4 wordt het toetsingskader

van de resultaten gepresenteerd waarna in hoofdstuk 5 de gevonden resultaten besproken zullen

worden. Tot slot worden in hoofdstuk 6 de conclusies besproken en worden enkele aanbevelingen

gedaan. De in de tekst aangehaalde literatuurbronnen zijn opgenomen in bijlage 6.

Contactpersoon v00r de opdrachtgever was de heer R. de Weert

ArchimilBV Afdeling Bodem en Bouwstoffen
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Iuchtfoto onderzoekslocatie en omgeving
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2 VOORONDERZOEK

Het vooronderzoek met betrekking tot het bodemonderzoek is uitgevoerd 0p het standaardniveau, conform

NEN 5725. Het vooronderzoek heeft zich gericht zich op de onderzoekslocatie en de direct aanliggende
percelen vanaf de grens van het onderzoeksgebied tot aan 25 meter buiten het onderzoeksgebied. Het

doel van het vooronderzoek is het verzamelen uan relevante informatie over de locatie van het

bodemonderzoek, door het opvragen van informatie bij de opdrachtgever, de eigenaar en de gemeente,

houden van interviews, uitvoeren van teneininspectie en archiefonderzoek. De te verzamelen informatie
heeft betrekking op het voormalige gebruik, het huidige gebruik, het toekomstige gebruik, de

bodemopbouw, de geohydrologische situatie en financieel-luridische aspecten.

Hiervoor worden de volgende informatiebronnen geraadpleegd: milieuvergunningdossiers, archief

bodemonderzoeken, etc. In bijlage 2 is een overzicht weergegeuen van deze (geraadpleegde)

informatiebronnen en de verkregen informatie.

0p basis van de verzamelde informatie wordt het veld- en chemisch onderzoek goed voorbereid en wordt de

onderzoekshypothese voor het verkennend of nader bodemonderzoek opgesteld. ()ok worden de resultaten

van het vooronderzoek gebruikt bij de interpretatie van de resultaten van het bodemonderzoek.

2.1 Geografischegegevens

De geografische gegevens van de onderzoekslocatie staan weergegeven in het volgende overzicht:

0p de onderzoekslocatie is er voor zover bekend geen sprake van een calamiteit of overtreding van

voorschriften in het kader van de Wet Milieubeheer en/of Wet Bodembescherming en/of andere

milieuregelgeving.

2.2 Huidig en voormalig bodemgebruik

Het onderzoeksterrein aan de 0ldert 2 te Bakelheeft een totale oppervlakte van circa 1400 m2, circa

150 m2 hiervan is in gebruik als (leegstaande) stal. De onderzoekslocatie is grotendeels in gebruik als

akker en groenstrook.

Gemeente Gemert-Bakel

Adres Oldert 2 te Bakel

Kadastraal Sectie: N Nr: 2630

Goördinaten X:180.125 Y:389.923

0ppervlakte onderzoekslocatie 1400 m2
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Uit de historische kaarten (bron: http://www.watwaswaar.nl) blijkt dat de onderzoekslocatie tot de

jaren '60 onbebouwd is geweest. Het resterend terrein is voor zover bekend altijd in gebruik geweest als

landbouwgrond. De huidige stallen zijn gebouwd in de periode tussen 1958 en 1978 gebouwd. Het

woonhuis is gebouwd in de periode tussen 1937 en 1955.

x2
1 958 1 990

Het onderzoeksterrein is voor zover bekend niet 0pgeho0gd met bodemvreemde materialen zoals puin,

sintels of gebroken asfalt. 0p de onderzoekslocatie hebben v00r zover bekend geen olietanks in of op de

bodem gelegen. Er zijn geen gegevens bekend omtrent eventuele activiteiten of calamiteiten op de

onderzoekslocatie welke geleid kunnen hebben t0t een bodemverontreiniging.

2.2.1 Milieuvergunningen

0p 25 februari20l5 is door de heer Boom van gemeente Gemert-Bakel hierover informatie verstrekt

Uít de correspondentie blijkt dat bij de gemeente Gemert-Bakel geen milieuvergunningen bekend zijn van

deze locatie.

2.2.2 Bodemonderzoeken

ln het archief van de gemeente Gemert-Bakel noch in het eigen archief van Archimil zijn gegevens

bekend van reeds uitgevoerde bodemonderzoeken op deze locatie of in zijn directe omgeving.

2.3 Toekomstig gebruik

De stal ter plaatse van de onderzoekslocatie alsmede de oostelijk gelegen stallen zullen in de nabije

toekomst worden gesloopt. 0p de locatie zullen enkele opslagloodsen en een werkplaats worden
gerealiseerd.

o
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2.4 Bodemopbouwen(geo.)hydrologie

Het te onderzoeken terrein heeft een hoogteligging gelijk aan ca. 22 m + N.A.P. De opbouw van de

ondergrond is schematisch weergegeven in figuur A.

Figuur A: opbouw ondergrond
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De f reatische grondwaterspiegel bevindt zich op circa 1,00 m-mv (21m + NAP). De stromingsrichting van

het grondwater in het eerste watervoerende pakket is globaal noordwestelijk gericht. Voorgenoemde

geohydrologische gegevens zijn ontleend aan de grondwaterkaart van Nederland [6].

2.4.1 Algehelebodemkwaliteit

De gemeente Gemert-Bakel maakt gebruík van een verouderde bodemkwaliteitskaart en

bodembeheerplan (november 2006). De locatie valt hierbij in de zone "Buitengebied, agrarische

bestemmingen". V0or deze zone (deelgebied 5) zijn diffuus verhoogde achtergrondwaarden vastgesteld.

ln de boven-en ondergrond van deze zone ligt het gemiddeld gehalte minerale olie boven de destijds
geldende streefwaarde, echter onder de momenteel geldende achtergrondwaarde.
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De gemeente Gemert-Bakelmaakt gebruik van een bodemfunctieklassenkaart (juli2011)waarbijaan de

omgeving van de locatie de functie landbouw/natuur is toegewezen. Ter plaatse van woningen en erven

in het buitengebied is de functie wonen toegekend.

Van de regio zuid-oost Brabant is bekend dat er zich verhoogde achtergrondwaarden aan zware metalen

in het grondwater manifesteren. Deze zijn enerzijds toe te schrijven aan uitloging uit deze verhardingen

van zinkassen en depositíe van zware metalen. Een andere bron van verontreiniging met zware metalen

in het grondwater zijn de chemische processen die optreden wanneer anaero0b gr0ndwater opkwelt.

2.5 Gonclusievooronderzoek

l'let vooronderzoek heeft zich gericht zich op de onderzoekslocatie en de direct aanliggende percelen

vanaf de grens van het onderzoeksgebied tot aan 25 meter buiten het onderzoeksgebied.

0p basis van bovenstaande gegevens kan de locatie vooralsnog als onverdacht worden beschouwd.

Onderzoek dient plaats te vinden conform de strategie ()NV uit NEN 5740. ln bijlage 3 is een tekening

van de geografische afbakening van de onderzoekslocatie voor het bodemonderzoek 0pgenomen.

ArchimilBV Afdeling Bodem en Bouwstoffen
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3 OPZET EN UITUOEBING VAN HET ONDERZOEK

3.1 Opzetbodemonderzoek

0p het te onderzoeken terreindeel worden vier grondboringen geplaatst, waarvan twee stuks tot 0,5 m-

mv en één tot 2 m-mv. Tevens wordt één boring geplaatst tot circa 150 cm onder de actuele

grondwaterstand en afgewerkt met een peilbuis om het grondwater te onderzoeken.

Het veldwerk zal onafhankelijk van de opdrachtgever worden uitgevoerd conform de eisen van

BRt SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen.

Van elke 50 cm bodemlaag of van iedere bodemlaag afzonderlijk worden tot de freatische

grondwaterspiegel representatieve monsters genomen. De boringen worden gelijkmatig over de te

onderzoeken locatie verdeeld volgens een systematisch patroon. In bijlage 3 is een situatieschets

opgenomen waarin de plaatsen van de boringen en de peilbuizen zijn aangegeven.

3.2 Analysepakketten

De toegepaste NEN-pakketten bestaan uit:

Grond: standaardpakket grond:

Droge stof, Metalen (Ba)Cd,Co,Cu,Hg,Mo,Ni,Pb,Zn), Minerale 0lie (GC)(C10-C40), PAK (10 VR0M),

PCB (7)

Grondwater: stand aardpakket grondwater:

Metalen (Ba,Cd,Co,Cu,Hg,Mo,Ni,Pb,Zn), Minerale olie (GC), Aromaten (BTEXN), Styreen, V0Cl (1 1),

Vinylchloride, 1,1 Dichlooretheen, 1,1 -Dichloorpropaan, 1,2-Dichloorpropaan, 1,3-Dichloorpropaan,

Bromoform

Ter bepaling van de achtergrond-en interventiewaarden wordt één representatief grond(meng)monster

onderzocht op het gehalte aan lutum en organisch stof.

ArchimilBV Afdeling Bodem en Bouwstoffen
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3.3 Uitvoeringbodemonderzoek

De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd v0lgens de NEN-normen en de protoc0llen van de Vereniging

Kwaliteitsborging Bodemonderzoek [4]. De activiteiten bestaan uit:

1. het verrichten van de boringen en

2. het plaatsen van de peilbuis;

3. het bemonsteren van de grond en het grondwater;

4. visueel en organoleptisch onderzoek van de monsters.

De grondboringen worden v00r zover mogelijk met handkracht uitgevoerd waarbij gebruik wordt
gemaakt van een ongelakte Edelmanboor met een diameters van 6 tot 12 cm. Er wordt u00r zouer

mogelijk geen werkwater gebruikt. Na elke boring wordt het boormateriaal met leidingwater

schoongemaakt.

Voor het plaatsen van de peilbuis wordt geboord tot circa 1,5 meter beneden de freatische

grondwaterspiegel. Het materiaal van de buis is slagvast P.V.C.. Het geperforeerde gedeelte wordt

omgeven door een gewassen, paraffinevrije filterkous en gegloeid en gezeefd filtergrind. Het niet-

geperforeerde gedeelte wordt met de oorspronkelijke grond 0mst0rt. Het boorgat wordt afgedicht met

een laag zwelklei uan ca. 30 cm.

De chemische analyses van de grond-en gronduùatelmonsters worden uitgevoerd door een 453000
geaccrediteerd laboratorium. Hierbijwordt gebruik gemaakt van de voorbehandelings-, opwerkings-, en

analysemethoden zoals beschreven in de NEN-normen en de protocollen van de Vereniging

Kwaliteitsborging Bodemonderzoek [4].

ArchimilBV Afdeling Bodem en Bouwstoffen
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4 WIJZE VAN BEOORDEI.EN EN INTEBPRETATIE

Bil de beoordeling en interpretatie van de resultaten is gebruik gemaakt van de circulaire bodemsanering

2013. Deze circulaire definieert streefwaarden, achtergrondwaarden, interventiewaarden en tussenwaarden

voor de beoordeling van de concentratieniveaus van diverse verontreinigingen in grond en grondwater.

ln onderstaand overzicht worden deze toegelicht:
- de Achtergrondwaar{s (grond) of Streefwaarde (grondwater) geeft het niveau aan waarbij, volgens

de huidige inzichten, sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In geval er curatief gehandeld moet

worden, geeft deze waarde het niveau aan dat bereikt moet worden om de functionele eigenschappen

die de bodem v00r mens, dier of plant heeft, volledig te herstellen;

- de interventiewaarde (ll geeft het niveau aan waarbij de functionele eigenschappen die de bodem heeft

v00r mens, dier en plant, ernstig ziln verminderd of dreigen te Worden verminderd. Bij gehalten boven

deze waarde is normaliter sprake van een ernstige verontreiniging en zal moeten worden bekeken of

sanering urgent is;

- de tussenwaarde (T = [S + ll I 2l bevindt zich op de helft tussen de streef - en interventiewaarde.

Boven deze waarde is in ieder geval, en onder deze waarde afhankelijk van bepaalde factoren zoals

bodemtype, een nader onderzoek gewenst.

Deze waarden zijn afhankelijk van de grondsoort. 0p basis van het lutum en het organísche stofgehalte van

de onderzochte grond, wordt een correctie uitgevoerd op de waarden zoals die voor een standaardbodem
(lutum = 250/o en humus: 10%) zijn vastgesteld.

0m de mate van verontreiniging weer te geven wordt in dit rapport de onderstaande terminologie gebruikt:
- niet verontreinigd concentratie lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde;
- licht verontreinigd concentratie hoger dan de achtergrondwaarde, maar lager dan of gelijk

aan de tussenwaarde;
- matig verontreinþd concentratie hoger dan de tussenwaarde, maar lager dañ of gelijk aan

de interventiewaarde;
- sterk verontreinigd concentratie hoger dan de interventiewaarde.

' Specifiek v00r verontreinigingen met zware metalen ten gevolge van zinkassen in projectgebied de Kempen

zijn in de regeling uniforme saneringen terugsaneerwaarden vastgesteld v00r w0nen met moestuín (ABdK-M)

en wonen met siertuin (ABdK-S). Deze normen zijn verruimd ten opzichte van de algemene

terugsaneerwaarden zoals deze eerder in de bodemgebruikswaarden waren vastgelegd en die sinds 1

oktober 2008 zijn vervangen door de achtergrondwaarden (AW), maximale waarden v00r wonen (MWW) en

maximale waarden voor industrie (MWl) uit het besluit bodemkwaliteit.

ArchimilBV Afdeling Bodem en Bouwstoffen
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Foto's uan de onderzoekslocat¡e - 2 maart 2015
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5 RESUTTATEN

5.1 Ueldwerk grond

De grondmonsters zijn op 2 maart 2015 genomen door de heer Timmermans (erkend monsternemer VKB

2001). De onderzoekslocatie is aangegeven door de heer de Weert (opdrachtgever). Voor een

beschriiving van de opgeboorde grond ter plaatse wordt verwezen naar de boorstaten (bijlage 4). Bij
geen van de monsters is een verdachte en/ of afwijkende geur waargenomen.

Tegen de stal en in de groenstrook zijn op diverse plaatsen asbestverdachte materialen aangetroffen.
Het aantreffen van asbestverdacht materiaal vormt aanleiding tot het instellen van een nader onderzoek

naar het voorkomen van asbest conform de NEN 5707. 0mdat verspreid over het eif asbest is

aangetroffen wordt het erf als verdacht beschouwd voor het voorkomen van asbest in de bodem.

5.2 Aanpassingonderzoeksopzet

Door de opdrachtgever is aangegeven dat de onderzoekslocatie groter is dan de oppervlakte die op

voorhand was aangegeven. Conform tabel 3 uit de NEN 5740 zijn voor de onderzochte oppervlakte
(1400 m2 i.p.v. 650 m2) twee extra boringen tot 0,5 m-mv geplaatst.

5.3 Ueldwerkgrondwater

De peilbuis is op 2 maart 2015 geplaatst en voorgepompt. Het grondwater is op g maart 2015 nogmaals

v00rgepompt en vervolgens bemonsterd door de heer Timmermans (erkend m0nsternemer VKB 2002]l.
De in het veld bepaalde gegevens met betrekking tot het grondwater staan vermeld in het volgende

overzicht:

5.4 Analyseresultaten

De resultaten van de analyses van de grondmengmonsters en het grondwatermonster zijn weergegeven'

in de tabellen. Tevens zijn de analyserapporten opgenomen in bijlage 5.

5.4.1 Grondmengmonsters

Van de grondmonsters uit de bovengrond is een grondmengmonster samengesteld, wat is onderzocht op

de componenten uit het standaardpakket. Uit de toetsing van de analyseresultaten blijkt dat de grond uit
de bovenlaag (0,0-0,8 m-mv) licht verontreinigd is met cadmium.

Uit detoetsing van de analyseresultaten blijkt dat de grond uit de onderlaag (0,35-1,8 m-mv)niet
verontreinigd is met één van de c0mponenten waar0p is onderzocht.

Peilbuis

nr

Filterstelling
(m-mv)

Datum Gw-stand

(m-mv)

pH Ec

(¡tS/cm)

Troebelheid

(FTU)

0pmerkingen

101 2.75 - 1.75 09.03-20r 5 1,12 6.27 486 44.32 geen

ArchimilBV Afdeling Bodem en Bouwstoffen
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5.4.2 Grondwatermonsters

Uit de toetsing van de analyseresultaten bl¡ikt dat het grondwater van peilbuis 101 licht verontreinigd is
met cadmium, zink en xylenen (som).

De herkomst van de lichte verontreiniging met xylenen (som) is onduidelijk. Niet uitgesloten kan worden

dat gezien de lage concentraties mogelilk er bij de analyse een verstoring is opgetreden. De lichte
verontreiniging met cadmium en zink kunnen worden gezien als regionaalverhoogde

achtergrondwaarden. Gelet op de beperkte overschrijding van de achtergrondwaarde achten wijeen
nader onderzoek of het treffen van sanerende maatregelen niet noodzakelijk.

5.5 BesluitBodemkwaliteit

Sinds 1 juli 2008 is het besluit bodemkwaliteit van kracht voor het toepassen van grond. Deze

wetgeving vervangt het eerdere bouwstoffenbesluit. ln de regeling bodemkwaliteit wordt zowel in de

ontvangende bodem als toe te passen grond ingedeeld in achtergrondwaarden, maximale waarden voor

wonen en maximale waarden voor industrie. 0p basis van de resultaten van dit onderzoek voldoet de

bodem aan de achtergrondwaarden. Eventueel vrijkomende grond voldoet indicatief (er heeft geen

partijkeuring conform VKB-protocol 1001 plaatsgevonden) aan de achtergrondwaarden.

Foto van asbest op maaiveld - 2 maart 2015

ti

ArchimilBV Afdeling Bodem en Bouwstoffen
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6.

rapportnummer: 3072R001 -4

6 COIUCI.USIES EN AANBEVETIIUGEIU

Het onderzoek heeft betrekking op het terrein gelegen aan de Oldert 2 te Bakel.

Het doel van een verkennend bodemonderzoek is door een relatief geringe inspanning een inzicht te
verkrijgen van de bodemgesteldheid. Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden
getrokken:

De grond uit de bovenlaag (0-0,8 m-mv) is licht verontreinigd met cadmium.

De grond uit de onderlaag (0,35-1,8 m-mv)is niet verontreinigd met één van de componenten

waarop is onderzocht.

Het grondwater is licht verontreinigd met cadmium, zink en xylenen (som).

De hypothese niet-verdachte locatie kan, voor de ondergrond, worden aangenomen op basis

van de onderzoeksresultaten.

De hypothese niet-verdachte locatie dient, voor de bovengrond en het grondwater, te worden

verworpen op basis van de onderzoeksresultaten.

Ter plaatse van de stal en in de groenstrook zijn diverse fragmenten asbestverdacht

materiaal aangetrof f en.

Het aantreffen van asbestverdacht materiaal geeft aanleiding tot het instellen van een nader

onderzoek naar het voorkomen van asbest conform de NEN 5707. 0mdat verspreid over het

erf asbest is aangetroffen wordt het erf als verdacht beschouwd voor het voorkomen van

asbest in de bodem.

Ons inziens behoeven er v00r het overige, op basis van de onderzoeksresultaten, geen

restricties gesteld te worden aan de toekomstige bouwactiviteiten op de onderzochte locatie;

De lichte verontreiniging met cadmium in de bovengrond vormt geen aanleiding tot het instellen

van een nader onderzoek conform de Circulaire Bodemsanering [8]. De aanwezigheid van

bovengenoemde componenten vormt, gezien de concentraties, vanuit milieuhygiënisch oogpunt,

geen bezwaar;

Gelet op de aangetroffen concentratie aan cadmium, zink en xylenen (som) in het grondwater

ter plaatse van peilbuis 101 is het uitvoeren van een nader onderzoek naar de herkomst volgens

de Circulaire lnterventiewaarden Bodemsanering niet noodzakelijk. Aangezien direct contact

met het grondwater niet te verwachten is blijft het risico uit oogpunt van volksgezondheid en

milieuhygiëne beperkt. Het is echter raadzaam 0m geen freatisch grondwater te gebruiken voor

consumptieve doeleinden, zoals het besproeíen van gewassen en/of drenken van dieren.

lndien, bijvoorbeeld bij bouwactiviteiten, grond vrijkomt die op een andere locatie zal worden

hergebruikt dan dient bepaald te worden of wat de kwaliteit is in het kader van het besluit

bodemkwaliteit.

Naar aanleiding van bovenstaande conclusies merken wij het volgende op:

2.

3.

4.

5.

Archimil BV Afdeling Bodem en Bouwstoffen
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TABETTEN

ArchinilBV vneft zijn hodenonderzoeken znryvuldig en volgens de geldende nntnen uit. Elk

hodenondenoek ß echter gebaseerd op een beperkt aantal grondhoringen: ten opzichte van het totale
hodenvolune is slechts een klein deel(chenischlonderzocht. Het is dus nogelijk dat plaatselijk

afwijkingen in de boden voorkomen, of dat zich verontreinigende stoffen in de boden hevinden die niet
net dit onderzoek naar voren zijn gekonen.

Een hodenonderzoek is een nonentopnane en heeft een beperke geldigheid: na nonsternane kan
inners een nieuwe verontreiniging geintroduceerd zijn, terwijleen nohiele verontreiniging zich nisschien
verplaatst.

Archinil BV acht zich dan ook niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van

welke aard dan ook.

ArchimilBV Afdeling Bodem en Bouwstoffen



BoToVa T12 Toets¡ng Wbb grond

Paojectnummer

Projectnaam

ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certif ¡caatnummer

Startdatum
Rapportagedatum

3072R001

VBO OLDERT

02-03-2015

2015022775

03-03-2015

09-03-2015

GSSD1 AW T

Bodemtype coroctls
Organische stof
Korrelgrootte < 2 Fm (Lutum)

Voorbehandoling
Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses
Dioge stof % lmlml
Organ¡sche stof % lmlml ds

Gloeirest % (mlml ds

Korrelgrootte < 2 [m (Lutum] % (mlml ds

Metalon
Bar¡um (8a) mglkg ds

Cadm¡um (Cd) mgi/kg ds

Kobalt (Co) melkeds
Koper (Cu) mglkg ds

Kwik (Hg) me/kg ds

Molybdeen (Mo) mglkg ds

Nikkel (N¡) mslks ds

Lood (Pb) mg/kg ds

Zink (Zn) mglks ds

Mlno.alo olle
M¡nerale olie (C10-C12) me/keds
Minerale ol¡e (C12-C16) mglkg ds

M¡nerale olie (C16-C21) mglkg ds

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds

M¡nerale ol¡e (C30-C351 mglkg ds

Minerale ol¡e (C35-C4O) melkg ds

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds

Polychlooröffenylen, PCB
PCB 28 mglkg ds

PCB 52 mglkg ds

PCB 101 mg/kg ds

PCB 118 mglkg ds

PcB 138 mglkg ds

PCB 153 mglkg ds

PcB 180 mglkg ds

PcB (som 7) (factoro,7) mglkg ds

Polycyclischo Aromat¡sche KoolwatsEtoffen, PAK
Naftaleen mglkg ds

Fenanthreen mg/kg ds

Anthraceen mg/kg ds

Fluorantheen mg/kg ds

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds

chryseen mglkg ds

Benzo(k)fluorantheen mglkg ds

Benzo(a)pyreen mg/kg ds

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds

lndeno(123-cd)pyreen mglkg ds

PAK VROM (10) (factor 0,7) mglkg ds

3,9

2,5

Ultgevoerd

42,6

3,9

2,5

<20

o,4

<3,0

10

<0,050

<1,5

<4,O

20

42

<3,0

<5,0

<5,0

<11

11

<6,0

<35

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

0,0049

<0,050

0,053

<0,050

0,16

0,099

o,72

<0,050

o,o79
0,058

LO74
o,75

2,5

51,06

o,6284
7

79,7r
0,0491

1,050

7,AM
30,14

92,42

3,900

62,82

0,0350

0,0530

0,0350

0;1600

0,0990

0,1200

0,0350

0,0790

0,0580

o,o740
o,7480

920
13

190

190

36

190

100

530

720

555

6,8

103

115

18,1

95,8

67,5

290

430

190

0,6

15

40

0,15

1,5

35

50

L40

20

o,2

3

5

0,05

1,5

4
10

20

o,oo77

o,oo77

o,oo77

o,oo77

0,0017

o,oor7
0,0017

o,o!25

35 190 2600 5000

o,oo7 o,o2 0,51

0,35 1,5 20,4 40

Nr

L

Monster
bg 101 (0-s0) 101 (s0-80) 102 (0-3s) 103 (0-s0) 104 (0-s0) 10s (0-s0) 106 (0-s0) 107 (0-4s) 108 (0-4s)

AnalVtico-nr

8480392

Verftlarlng van de gêbru¡kte tokens:
n¡et getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan Interuentiewaarde

GSSD = Gehalte gestandaard¡seerd naar standaardbodem

Deze toets¡ng is u¡tgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.msleefomgeving.nl/ondemerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analyt¡co B.V. is niet verantwoordel¡jk voor de uìtkomst van deze toets¡ng.

Mocht u een probleem ¡n deze toets¡ng signaleren, dan verzoeken

w¡j u vr¡endel¡jk d¡t door te geven aan paìs.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T12 Toets¡ng Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam

Ordernummer
Oatum monstername

Monsternemer
Certif icaatnummer
Startdatum
Rapþortagedatum

3072R001

VBO OLDERT

02-03-2015

2075022775

03-03-2015

09-03-2015

GSSD RG

Bodemtype corectlo
Organ¡sche stof
Korrelgrootte < 2 Bm (Lutum)

Vooröehandeling
Cryogeen malen AS3000

Bodemkundigo analyses
Droge stof %(mlnl

Mêtalên
Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kw¡k (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

f,linerale olis
M¡nerale olie (C10-C12)

Minerale ol¡e (C12-C16)

M¡nerale ol¡e (C16-C21)

M¡nerale ol¡e (C21-C30)

Minerale ol¡e (C3O-C35)

M¡nerale olie (C35-C40)

M¡nerale olie totaal (C10-C4O)

Polychloorbifenylen, PCB

melkgds
mglkg ds

me/kg ds

mglkg ds

mglkg ds

mglkg ds

mglkg ds

m¡l/kg ds

melk1ds

ms:/kg ds

mglkg ds

mg,/kg ds

me/kg ds

mglkgds
mS/kg ds

mglkg ds

PcB 28 mglkg ds

PCB 52 mglkg ds

PcB 101 mg/kg ds

PCB 118 mglkg ds

PCB 138 mg/kg ds

PCB 153 mglkg ds
PCB 180 mglkg ds

PCB (som 7) (factor 0,7) me/keds
Polycycl¡scho Aromat¡scho Koolwatsrstoffen, PAK
Naftaleen mglkgds
Fenanthréen mB/kg ds

Anthraceen mg/kg ds

Fluorantheen mC/kCds
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds

Chryseen mglkg ds

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds
Eenzo(a)pyreen mglkg ds

Benzo(ghi)peryleen mglkg ds

lndeno(123-cd)pyreen me/kgds
PAK VROM (10) (factor 0,7) mglkg ds

Uitgevoerd

83,6

<20

<o,20

<3,0

<5;0

<0,050

<1,5

<4,O

<10

<20

<0,oo10

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

0,0049

54,25

o,24ro
7343
7,247

0,0502

1,050

8,767

7r,o2
33,22

122,5

0,0350

0,0350

0,0350

0,0350

0,0350

0,0350

0,0350

0,0350

0,0350

0,0350

0,3500

0,0035

0,0035

0,0035

0,0035

0,0035

0,0035

0,0035

o,0245

920

13

190

190

36

190

100

530

720

555

6,8

103

115

18,1

95,8

67,5

290
430

190

0,6

15

40

0,15

7,5

35

50

740

20

o,2

3

5

0,05

1,5

4
10

20

<3,0

<5,0

<5,0

<11

<5,0

<6,0

<35 35 190 2600 5000

0,007 0,02 0,51

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

0,35 0,35 L,5 20,8 40

Nr

2

Vêrklaring van de gebruikte tskens:
n¡et getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interuent¡ewaarde

Monster
os 101 (80-130) 101 (130-180) 102 (3s-8s) 102 (8s-13s) 102 (13s-160)

Analytico-nr
8480393

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa,

Zie voor info: http://www.msleefomgeving.nl/onderuerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
EurofinsAnalyticoB.V isn¡etverantwoordelijkvoordeuitkomstvandezetoetsing.
Mocht u een probleem ¡n deze toetsing signaleren, dan verzoeken
w¡j u vriendel¡jk d¡t door te geven aan pais.helpdesk@eurof¡ns.com



BoToVa T13 Toets¡ng Wbb grondwater

Prcjectnummer
Prcjectnaam

Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer

Cert¡f¡caatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

3072R001

VBO OTDERT

09-03-2015

2015026051

l1-o3-2015
16-03-2015

Oordeel RG s T

llotalon
Bar¡um (Ba) W/L
Cadmium (Cd) wlL
Kobalt (co) tElL
Koper (Cu) WlL
Kw¡k (Hg) )tElL
Molybdeen (Mo) Ilry,IL
N¡kkel (N¡) ÆlL
Lood (Pb) wlL
Zink (Zn) wlr
Vlucht¡ge Aromat¡sche Koolwateßtoffon
Benzeen Æ/L
Tolueen VglL
Ethylbenzeen dL
o-Xyleen ß/L
m,p-Xyleen ugIL
Xylenên (som) factoro,7 pg/L

BTEX (som) pelL
Naftaleen dL
Styreen WIL
Vluchtige organlsche halogeonkoolwatsÉtoffon
Dichloormethaan Vg/L
Trichloormethaan Wll
Tetrachloormethaan Ug/L
lrichlooretheen yglL
Tetrachlooretheen WIL
l,l-D¡chloorethaan Æ/L
l,2-Dichloor€thaan øL
1,1,1-Tr¡chloorethean U€IL
1,1,2-Tr¡chloorethaan VS/L
cis l,2-Dichlooretheen U€,IL

trans l,2-Dichlooretheen dL
CKW(son) pgll
Tr¡broommethaan Æ/L
Vinylchloride VS/L
l,l-D¡chlooretheen ÆlL
l,2-D¡chloorethenen (Som) factor 0,7 ugIL
l,l-D¡chloorpropaan ¡S/t
l,2-D¡chloorpropaan ÆlL
l,3-Dichloorpropaan dL
Dichloorpropanen som factor 0.7 IIS/L
M¡nsrale olle
M¡nerale ol¡e (C10-C12) u€IL
M¡nerale olie (C12-C16) t,€,/L
Minerale ol¡e (C16-C2l) ye/L

M¡nerale ol¡e (C21-C30) øL
M¡nerale olie (C30-C35) ML
Minerale ol¡e (C35-C40) pC/L

M¡nerale ol¡e totaal (C10-C40) U€,IL

52

o,2
<2,O

6,8
<0,050

<2,O

<3,0

<2,O

130

<o,2o

0,88
0,28

o,4

0,99
t,4
2,5

<o,020

<0,20

<0,20
<o,2o

<0,10
<o,2o

<0,10

<0,20

<0,20

<0,10

<o 10

<0,10

<0,10
<1,6

<0,20

<0,10

<0,10

o,t4
<0,20

<0,20

<o,20

o,42

52

o,2
L,4

6,8

0,035
1,4

2,L

t,4
130

0,14

0,88

0,28
o,4

0,99

1,39

2,5

0,oL4
o,t4

o,t4
0,14

o,o7
o,t4
o,o7

o,74
o,t4
o,o7

o,o7
o,o7

o,o7

L,r2
o,L4

o,07
o,o7

o,t4
o,L4
o,L4

o,t4
o,42

o,o2

o,2

0,01

6

338

3,2

60
45

o,L75
153

45

45
433

15,1

504

77

35,1

35

153

500
203

5

262
20

454
204

150

65

625

6

100

75

0,3

300
75

75

800

30

1000

150

70

70

300

1000

400
10

500

40
900

400
300

130

630

5

10

20

80

2,5

5

10

40,4

0,o1

6

0,01
24

0,01
7

7

0,01

0,o1

0,o1

0,o1

0,01

0,8

50
o,4

20

15

0,05

5

15

15

55

o,2

7

4

o,2

20
o,2

2

2

o,05

2

3

2

10

o,2

0,2

o,2

o,2

o,2

o,2

0,1
o,2

0,1

o,2

o,2

0,1
0,1

o,2

0,1

o,2

<4,0

16

<8,0

<15

<8,0

<8,0

<50 35

0,6

50 50 325

Nr
I

Monster

toL-t-L tol (27s-t751
Analytico-nr

8490776

Eindoordeel

Overschr¡jding Streefwaarde

kleiner dan of gel¡jk aan streeñflaarde
gfoter dan streeñilaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interyent¡ewaarde

G55D = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toets¡ng is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://M.msleefomgeving.nl/ondemerpen/bodem-ondergrond/bbk/¡nstrumenten/botova/
Eurof¡ns Analwico B.V. ¡s n¡et verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing
Mocht u een probleem in deze toetsing s¡gnaleren, dan verzoeken

wij u vr¡endelijk d¡t door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com
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0PDRACHTGEVER: 3072R001 -4

Handelsonderneming De Weert

bijlage 1

overzichtstekening

Archinil RV

Verkennend bodemonderzoek aan de

0ldert 2 te Bakel

WERK: Bron:

GoogleMaps

ArchimilBV Afdeling Bodem en Bduwstoffen



1 7 maan 201 5

rapportnummer: 3072R00 1 -4

bijlage 2

v0or0nderz0ek

Overzicht informatiebronnen ten behoeve van het u0oronderzoek (standaardl

lnstantie lnformatiebron lnformatie

0pdrachtgever/Exploitant/Gebruiker Geformuleerde opdracht (met kaarties) x
Kadastrale kaarten en nummers x
Hinderwetvergunningen en

milieuvergunningen

Eigen bodemrapporten

Foto's terrein/qebouwen

Technische tekeninqen/kaarten

Specif ieke bedriif sarchieven

lnf ormatie voormalig/huidig/toekomstig

oebruik.

x

0pdrachtnemer (ingenieursbureau) Terreinbezoek/inspectie x
Foto's terrein/gebouwen

Bevoegd gezag Wbb

(gemeente/Þrovincie)
GL0 BIS/G lS-databestand x
Wbb-bodemrapportenarchief x

Provincie Archief orondwaterverqunninqen

Milieudienst/gemeente Bodemrapportenarchief (niet-Wbb) x
Gemeenteliike bodemkwaliteitskaarten x
Hinderwetvergunningen en

milieuvergunningen

x

Aanvullende eisen standaard stoffen
pakket

x

lnformatie van milieu-ambtenaren x
Archief onderqrondse tanks x

Gemeentelíjke diensten Archief bestemminqsplannen

Bouwarchief x
Geo/Civieltechnisch archief

Fotoarchief

Gemeentearchief Oude luchtfoto's en andere foto's x
Topoqrafische kaarten x
Zaken/verpondingsregisters

0ude adres- en telefoonboeken

Historische publicaties x
Kadaster Kadastrale kaarten en nummers. x

KLIC-meldins

Topografische dienst Stereoscopische luchtfoto's

Andere luchtfoto's x
Water-/Zuiverinqsschap Technische archieven

TN(} Geodatabestand (DlN0)

Geohvdrolouische archieven x

ArchimilBV Afdeling Bodem en Bouwstoffen
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rapportnummer: 3072R00.| -4

bijlage 3

locatie en boringen

ArchimilBV Afdeling Bodem en Bouwstoffen
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VERSIE WIJZIGING

Ãr"h¡m¡l OPDRACHTGEVER:

Hondelsonderneming de Weert
PROJECT:

Verkennend bodemonderzoek
0ldert 2, te Bokel

OMSCHRIJVING:

Werkteken ing

Overzicht situotie, boringen en

GET.: GEZ:

PH

PROJECTLEIDER

B. vd. Bosch
WERKNR.:

3072R001

DATUM:

06- 03- 201 5
SCHAAL:

1: 500
FORMAAT:

A4ARCHIMIL

POSTBUS 136 5720 AC ASTEN

TEL 0493-671818 FAX 0493-671800

EMAIL: lNFO@ARCHIMIL NL peilbuizen 3 5 0
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rapportnummer: 3072R00 1 -4

bijlage 4

boorslaten

ArchimilBV Afdeling Bodem en Bouwstoffen



Boring: 101

Datum:

GWS:

02-03-2015

100

Boring: 102

Datum:

GWS:

02-03-2015

R€ferent¡evlek:¡:

-

0243-2015

Referônt¡ovlak:l:

Boring: 106

95

R6f€renti6vlek:l:

o qþeßt@k o akke¡

Zand, matig fljn, aak s¡ltig, matig
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor, pll

Zand, mallg dak s¡ltig, mat¡g
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

Zand, mat¡g lìln,4ak s¡llig, matig
hume6, dcnkerbru¡n,
Edelmanboor, m6

^

Zand, malig njn, dak slltig, dak
Glhoudend, neutElgæ|,
Ed6lmanboo¡

Zand, matlg lìln, 4ak s¡ltig,
llchtgrijs, Edelmanboor

2

- A Edelmanboor

Zand, mal¡g fijn, malig slltlg, eak
rcsltþudend, neutEalgæ1,
Edelmanboor

Zand, malig fljn, maüg slltig,
sporon rcæ|, llchlgeel,
Edelmanboor

Zand, mat¡g ffjn, aak sllt¡g, matlg
humeus, donker geelbruin,
Edelmanboor, wo2

Zand, matlg nln, 4ak sllt¡g, eak
rcælÌxiudend, neutEalgeel,

A
Zand, matlg fiJn, dak sillig,
l¡ch(grils. Edelmanboor. na 'l 6m

@

Boring: 103

Datum:

GWS:

^

A

Boring: 104

Datum:

GWS:

02-03-2015

Ref€Gntievlak:?:

Boring: 105

Zand, matlg ffjn, eak slltig, matlg
humeß, aak grind¡g, eak
pulnhoudend, donke¡bru¡n,
Edelmanboor. pll

o akker

50

Zand, mat¡g ¡ùn, eak slltlg, mal¡g
humeus, donkerbruln.
Ed6lmanboor

Zand, matig fljn, aak s¡lt¡g. matìg
hum66, donkerbruin,
Edelmanboor, M6

Oetum:

GWS:

02-03-2015 Datum:

GWS:

02-03-2015

Referenti6vlak:l: Referentievlak:¡:

(a,ch¡nil
Projectcode: 3072R001 Opdrachtgever: Handelsond. D,Datum:t02-03-2015



Boring: 107

Dalum:

GWS:

02-03-20't 5

Boring: 108

Datum:

GWS:

R6forenüsvlâkr:

02{3-2015

Rêfêrentlêvlak:r:

o akker

Zand, maüg nln, ilak sllllg, matg-
humeß, donk€rbruln,
Edelmanboor, ph, na 45cm
nfltraal gæl ænd

46

o ãkker

Zand, matg ffjn, ilak silflg, matg
humeh. donkerbruln.

Htrad gælænd

Gçhini Projectcode:3072R001 Opdrachtgever:Handelsond.D,Datum:t02-03-2015
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltlg

Grind, zwak zandlg

Grind, mat¡g zandig

Grlnd, sterk zandlg

Gr¡nd, u¡terst zandig

zand

izand, klelï!¡

Zand, zwak s¡ltlg

Zand, matlg silt¡g

Zand, sterk siltlg

Zand, ulteßt siltig

veen

Veen, minsraalam

Veen, zwak kle¡i'g

klei

Kloi, zwak s¡ltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uitsrst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klê¡, stork zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandlg

geur

O geengeur

0 ruakke geur

{} matige geur

O gterkegsur

O uiterste geur

olie

Ð geenolie.wateÍÍeactle

fI ilakke olie-water rsactie

I matigê ol¡o-water react¡s

3 sterke olle.wale¡ reactie

I ultersto olio.walor reactie

ggroerd monster

ongeroerd mongter

overig

A bijzonderbestanddeel

( Gemiddeldhoogstegrondwaterstand

= 
grondwatorstand

a Gemiddeldlaagstegrondwateßtand

p.i.d.-waarde

Ero
QD 'T{l ,ro
û >roo

| >rooo

a >1oooo

monsters

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humous

sterk humeus

ilak gr¡nd¡g

mat¡g grindig

stsrk grind¡g

vo umoring

4tf,4t)t t'/l
Voen, sterk kleÍtþ

Vesn, zwak zand¡g

Vegn, sterk zandlg

slib

watgr

peilbuis

blínde bu¡s

casing

hoogste grondwaterstand

ggm¡ddelde grondwaterstand

laagste grondwatsßtand

zand afdichting

benton¡eum ¡kol¡euklei afdicht¡ng

gr¡nd afdichting

l¡lter

ooooÔ
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bijlage 5

analyseresultaten

ArchimilBV Afdeling Bodem en Bouwstoffen



t! eurofins
- ana,l¡rúico'

Êrchimil B.V.
T.o.v. Bos von den Bosch
Postbus 1 3ó
5720 AC ÊSTEN

ßnolyscccÉificoot

Dotum: 09-03-201 5

Hierbij ontvongt u de ¡esultqten von het novolgende loborotoriumonderzoek.

Dit certificoot mog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 wekeh no dotum ontvongst bewoord en wote¡monste¡s tot 2 weken no
dqtum ontvongst, Zonder tegenbericht wo¡den de monsters nodien ofgevoerd.
Indien de monsters longer bewoqrd dienen te blijven verzoeken wij U dit exemploor uiterlijk 1 week voor ofloop von
de stondoo¡dbewoorperiode ondertekend oon ons te retourne¡en. Voo¡ de kosten von het longer beworen von
monsters verwijzen wij noor de prijslijst.

Ce rtifi cootnu m m e ¡/Vers ie
Uw project,/verslo g nummer
!w projectnoom
Uw orde¡nummer
Monster(s) ontvongen

2015022775/L
3072 R00 1

VBO OLDER,T

03-03-201 5

Tel. +31 <Or31 212 63 OO BilP PdÌibds S-A.227 92tS 25
Fsx +31 (0)34 212 63 99 vßTlBTty Ì{o. il[ 6043.14.663.801
E-md¡l info-env@eu¡ofins.nl KvK No. 09088ó23
site www.eurofins.nl IBnil: ilt71Bilpno22792tg2s

BIC: BilPnil[2n

Bewo¡en tot
Dotum: Noom

Wij vertrouwen erop uw opdrocht hiermee noor verwochting te hebben uitgevoerd, mocht U noor qonleiding von dit
onolysecertificoot nog vrogen hebben verzoeken wij U contoct op te nemen met de ofdeling Verkoop en Rdvies.

Met v¡iendelijke groet,

Eurofins Ênolytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technicol Monoger

Eurof¡n3 ¡noltt¡co 8.V.

Ho ndte keni ng:

Eurofins Rnolytico B.v. is Is0 tlool: 2OO1 gecertificeerd door
fÜV en erkend door het vlqonse Gewest (ovÂM en Dep. LilE),
het B¡usselse Gewest (BIM), het Woqlse cewest (DGRilE-oWD)

en doo¡ de overheden vdn Frdnk¡ijk en Luxembu¡g (MEv).

cildeweg 4if-4ó
3771 ilB 8o¡n!veld
P.0. Box aSt
3770 nl Bq¡neveld ilL



{! eu rofins

ßnolysecertificoot
Uw project/verslognummer
Uw projectnoom
Uw ordernummer

Monsterneme r

Monstermo trix

- a,na,l¡rúico'

307 2 R00 1

VBO OTDERT

Grond; crond (RS5o00)

Certif icootnumme r/Versie
Stortdotu m

Ropportogedotum
Bijloge
Pog ino

201502277 5/t
03-o3-201 5

O9-03-2013/ 15223
R,B,C
7/2

înalysc

Voorbchondcling

Cryogeen molen RS3OOo

Bodemkundigc onolyrcs

S Droge stof
S 0rgonische stof
Q Gloe¡rest

S Korrelgrootte ( Z Fm (tutum)

Ictqlcn
s Bqr¡um (Bo)

s codmium (cd)

s Kobolt (co)

s Koper (cu)

s Kwik (ttg)

s Molybdeen (t'to)

s Nikkel (Ni)

s tood (Pb)

s zink (zn)

llincrolc olic
Minerole olie (c10-c12)

Minerole olie (c12-c1ó)

Minerole olie (cr¿-czr)
Minerole ol¡e (c21-ca0)

Minerole olie (ca0-cs5)

Minerole olie (ca5-c¿0)

S Minerole olie totool (c10-c,+0)

Polychloorbifcnylên, PCB

s PcB 28

s PcB 52

S PCB 101

s PcB 118

Ecnhcid

o/o (n/n)
% (m,¿m) ds

% (m/m) ds

% (m/m) ds

83.ó

<20

<0.20

< 3.0

< 5.0

<0.0 50

<1.5

<¡1. 0

<10

<20

< 5.0

< s.0

< s.0

<17

< 5.0

<ó.0

<35

<o.0010

<0.00 1 0

<0.00 1 0

<o.00 1 0

t 2

Uitgevoerd Uitgevoerd

42.6

5.9

9 5.9

2.5

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mglkg ds

mglkg ds

mg/kg ds

mglkg ds

mglkg ds

mg/kg ds

<20

0.¡+0

< 3.0

10

<0.0 50

<1.5

<¡1.0

20

12

mg/kg ds

mg/kg ds

mglkg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mglkg ds

mg/kg ds

mg./kg ds

mg,/kg ds

mglkg ds

<3.0

< 5.0

< s.0

<11

7L

<ó.0

<35

<0.00 1 0

<0.00 1 0

<0.00 I o

<0.o010

xr. llonstêlomschrijving Dqtum monstc¡nomc
1 bg 101 (0-s0) 101 (s0-s0) 102 (0-3s) 105 (o-so) 104 (o-so) 1os (o-so) 1oó (o-so) 107 (002-Mor-201s
2 og 101 (s0-130) 101 (130-160) 102 (3s-8s) 102 (Ss-15s) 102 (13s-1óO) 02-Mor-201s

Eurofinr Anqlyt¡co ¡.v.

Q: door RvÊ geoccrediteerde verrichting
n: ÂP0¡l erkende verrichting
s: ns 3000 erkende verrichting

D¡t cert¡ficodt nqg u¡tslu¡tend in zijn geheel worden gereproduceerd.

llonstc! n¡.

6180392
6¡f EO 3 93

TESTEN

BvA 1010

c¡ldeweg 44-,1ó Tel. +31 (0)54 212 a3 OO

3771 NB Bqrneveld Fox +51 (0)3¡f 212 63 99
P,0. Box ¿59 E-mqil info-env@eu¡ofins.nl
3770 ßL Bqrneveld Nt Site www.eurofins.nl

Eurofins Ênolytico B.V. is IS0 LIOOLr 2OO1 gecertificeerd door
füv en erkend door het Vloomse cewest (oVFM en Dep. tNE),
het Brusselse cewest (ôIM), het woolse cewest (DGRNE-oWD)

en door de overheden von Fronkrijk en tuxemburg (MEV).

BNP Poribos S.A- 227 9215 2A

VÊT/BIW ilo. Nt 80¡f3.1,ú.863.801
KvK No- 09088ó23
IBÊN: NL71 BNPn0227 921523
BIC: BNPnN[2n



t! eurofins 
i

ì

lnolysecertif icoot

Uw project/verslognu mmer

Uw projectnoom
Uw ordernummer

Monsterneme r

Monstermo trix

- a,n a,l¡rúico'

307 2R001
VBO OTDERT

Grond; crond (Rs3000)

Ge rti fico o tnu m me r/ve rsie
Sto rtdotu m

Ro pportogedotum
Bijloge
Pogino

201502277 8/t
03-03-201 5

O9 -O3-20L5/t5.23
R,B,C
2/2

înolysc

s PcB 138

s PcB 153

s PcB 180

s PcB (som 7) (foctor 0,7)

Polycyclischc f,romotischc Koolwotcrstoffcn,
S Noftoleen
S Fenonthreen

S Fnthrqceen
S Fluorontheen

S Benzo(o)onthroceen
S Chryseen

S Benzo(k)fluorontheen
S Benzo(o)pyreen

S Benzo(ghi)peryleen

S Indeno(123-cd)pyreen

S PRK vRoM (10) (foctor 0,7)

Ecnhcid

mg/kg ds

mglkg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

PNK

mglkg ds

mglkg ds

mglkg ds

mg,/kg ds

mglkg ds

mg/kg ds

mglkg ds

mglkg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

t
<0.00 1 0

<o.00 1 0

<0.00 I 0

o.oo49 t)

<0.0 50

0.053

<0.0 50

0.1ó

0.o99

o.t2
<0.0 50

o.o7I
0.0 58

o.o71

0.7 5

2

<0.0010

<0.00 I 0

<0.00 1 0

o.oo4i 1)

<0.050

<0.0 50

<0.050

<o. o50

<o.0 50

<0.0 50

<0.0 50

<o.0 50

<0.0 50

<0. o 50

0.35 1)

N!. llonstê¡omschrijving Dqtum mon3têlnomê
1 bs 101 (0:s0) 101 (s0-80) 102 (0-3s) 103 (0-s0) 104 (0-s0) 10s (0-s0) 10ó (0-s0) 107 (002-Mor-201s
2 0g 101 (80-130) 101 (130-1S0) 102 (3s-8s) 102 (Ss-135) 102 (13s-1ó0) 02-Mof-201s

llonster nr.

8180392
8480593

ßkkoord
Pr. coörd.

VA

TESTEN

RvA 1010

Eurof¡n3 nnqlyt¡co B.v.

c¡ldeweg ,14-,1ó Tel. +31 (o)3,1 212 63 oo
3771 NB Bqrneveld Fqx +31 (0)3¡r 212 63 99
P.0.Box,(59 E-moil¡nfo-env@eurofins.nl
3770 nL Borneveld NL S¡te ww.eurofins.nl

q: door RvA geoccrediteerde verrichting
Âr ÂP04 erkende verrichting
s: Âs 3000 erkende verrichting

Dit certif¡coqt mog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd-

Eurofins Ênqlytico B-V. ¡s Is0 14001: 200,f gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vloqmse cewest (oVRM en Dep. tNE),
het Brusselse cewest (BrM), het wqolse cewest (DcRNE-owD)

en door de overheden von Fronkrijk en tuxemburg (MEv).

BNP Poribqs S.A. 227 9215 25
VnT/BTw No. NL 00¡f5.1¡f.605.801
KvK No. 09068ó25
IBf, N: tlLT1BNPR0227 924825
BIC: BNPAN[2n



tS eu rofins
- a,na,l¡rúLco'

Bijloge (n) mct deelmonstcrinformotic bcho¡cndc bij onolyscccÉificoot 2OI.AO2277A/!

llonstcl nl.

8160392

6100s92

o180392

6160392

8¡180392

g1ao392

E1SO392

8180392

8180392

8¡180593

8¡t80393

8¡180593

8¡ú803 9 3

8480393

Boofn!

103

701

105

706

t07

101

to2
100

101

to2

101

t02

101

LO2

omschrijving

t
t
L

t
t
t
L

I
2

2

3

3

I
1

Von

0

0

0

0

0

0

0

0

50

35

80

85

130

135

Tot

50

50

50

50

¡15

50

35

¡15

80

85

130

135

180

t60

Bo!codc

0532180035

05321 80040

0532180030

05321800¡19

0532 1 8006 1

05321 8005ó

05321 80034

0532180051

05321 80053

05321 80037

0532180052

05321 80048

05321 80054

053218003ó

Pogino 1/1

llonstcrom¡chrijving

bg 1oi (o-so) 101 (so-so) 102 (o

og 101 (S0-150) 101 (130-1S0) 1

Euþfin¡ anqlyt¡co B.v.

G¡ldeweg.t¡f-,tó Tel. +s1 (o)s4 242 63 oo
3771 NB Bqrneveld Fqx +31 (o)34 212 6399
P.0,Box,l59 E-moilinfo-env@eurofins.nl
5770 nI Bqrneveld Nt site www.eurofins,nl

Eurof¡ns nnqlytico B.V. is Is0 14001: 200¿ gecertificeerd door
TÜv en erkend door het Vlqqmse cewest (oVÊM en Dep. l-NE),

het Brusselse cewest (BIM), het wqolse cewest (DcRNE-owD)

en door de overheden von Fronkrijk en l-uxemburg (MEV).

BNP Pqribos S.A. 227 9218 26
VnT/BTW No. Nt 80¿3.1,1.803.801
KvK No. 09066ó23
IBÂt{f NL71BNPF0227 921325
BIC: BNPÊN!2Â



t! eu rofins
- a,na,l¡rúLco'

lijlogc (¡) met opmerkingen behorendc bij onolysecertificoqt 2o1ao22775./l

opmcrking 1)

De toetswoqrde von de som is gelijk oon de sommotie yqn 0,7*RG

Pog¡no t/t

Euþfinr nnqlytlco B.v.

Gildeweg ¿,(-¡{ó Tel. +31 (o)3¿ 212 63 oo
Fqx +31 (o)3,1 212 63 99

P.0. Box 459 E-noil info-env@eurofins.nl
3770 nL Borneveld Nt S¡te www.eurofins.nl

Eurofins Ânqlyt¡co B.V. is IS0 Lloolr 2Oo1 gecertificeerd door
TÜv en erkend door het vlqqmse Gewest (ovÂM en Dep. LNE),

het Brusselse cewest (BIM), het Wqqlse cewest (DcRNE-owo)

en door de overheden von Fronkrijk en luxenburg (MEv).

BNP Por¡bqs S.A. 227 921A 25
VÊT/BTW No. tlt 80¡f3.14.ô85.80t
Kvl( No. 090EEó23
IBnN: NL7 1 BNPÂ0227 921524
BIC: BilPnNt2n



t! eu rofins
- a,rra,l¡rúico'

Bijf oge (c) met mcthodcverwijzingen bchorcndc bij onolyscce¡tificqqt 2o1ao2277 a lt

înolysc

Droge Stof

Cryogeen molen nssooo

0rgonische stof (gloeirest)

Lutum(froctie(2ym)

eorium (Bo)

codmium (cd)

Kobqlt (co)

Koper (cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

ttikkel (Ni)

tood (Pb)

zink (zn)

Minerole ol¡e (cc) (c1o - c4o)

PcB (7)

PßK (10 vRoM)

PRK som ßS3000,/RP0¿[

Eurofinr nnolytico ¡.v.

cildeweg ¡f4-4ó Tel. +31 (0)54 212 ó3 OO

3771 NB Borneveld Fox +51 (0)34 212 63 99
P.0.8ox,159 E-moilinfo-env@eu¡ofins.nl
3770 AL Borneveld Nt s¡te www.eurofins.nl

tlcthodc

lVO1 0,ú

w010 ó

w0109

w01 71

wo123

VÍ0 ¡12 3

vto123

wo123

wo123

wo123

wo123

wo123

w0423

wo202

vto27 I

vto27 L

wo27t

Tcchnick

Grqvimetrie

Voorbehondeling

Grovimetrie

Sedimentotie

ICP-MS

ICP-MS

ICP. MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP- MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP- MS

GC-FI D

GC-MS

GC-MS

GC-MS

Pogino 1/1

llcthodc rcfcrcntic

cf. pb 3010-2 en gw. NEN-Iso 11,úó5

cf. Rs3000

cf. pb 5010-3 en cf. NEN 575¡{

cf. pb 5010-4 en cf. NEN 5753

cf. pb 50f0-5 en cf. NEN-EN-IS0 t7291-2

Cf. pb 3o10-5 en cf. NEN-EN-IS0 L7291-2

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2

Cf. pb 3o10-5 en cf. NEN-EN-ISo 17291-2

cf. pb 5o1o-5 en cf. NEN-ENjISO L7294-2

cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-IS0 17291-2

cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2

cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-IS0 t7291-2

cf. pb 5010-5 en cf. NEN-EN-IS0 t7291-2

cf. pb 3010-7 en cf. NEN ó970

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN ó980

Cf. pb.5010-ó en gw. NEN-IS0 18287

Cf. pb.3010-ó en gw. NEN-IS0 1s287

BNP Pqribqs S,A. 227 9215 25
VnT/BfW No. Nl 8045.1,f.883.801
KvK No. 090EEó23
IBÊN: Nl.7 1 BNPn0227 9 21523
BIC: BNPnNL2n

Eurof¡ns Ênolyt¡co B.v- is Is0 Lloott 2oo4 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vloomse cewest (ovÂM en Dep. tNE),
het Brusselse cewest (BIM), het woolse cewest (DGRNE-owD)

en door de overheden von Fronkrijk en Luxemburg (MEV).



{! eurofins
- a,rral¡rúico'

Archimil B.V.
T.o.v. Bos vqn den Bosch
Postbus 15ó
5720 AC RSTEN

ßnolyscccÉificoot

Dqtum:1ó-03-2015

Hierbij ontvongt u de ¡esultoten von het novolgende loborotoriumonderzoek.

Dit certificoot mog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd

De grondmonsters worden tot ¡f weken no dotum ontvongst bewoo¡d en wotermonsters tot 2 weken no
dotum ontvongst. Zonder tegenbericht worden de monsters nodien ofgevoerd.
Indien de monsters longer bewoord dienen te blijven verzoéken wij U dit exemploor uiterlijk l werkdog voor ofloop
von
de stondoordbewoorperiode ondertekend oon ons te retourneren. Voor de kosten von het longer beworen von
monsters verwijzen wij noor de prijslijst.

Certif icootn um me¡/Versie
Uw project,/verslo g num mer
Uw projectnoom
Uw ordernummer
Monster(s) ontvongen

Beworen tot:
Dotum:

2015026061/L
3 072R0 0 1

VBO OTDERT

1 0-03-201 5

Noom

Tel- +31 <O)11 212 63 OO BNP Pdr¡bds S.Ã.227 92tS 25
Fdx +31 (O)34 212 63 99 VßTIôTW ilo. ilt 8O¿3.1,1.883.801
E-noil info-env@eu¡of¡ns.nl Kyl( t{o. 09008ó23
site www.eurofins-nl I8nil: ilt71BilpÂ0227921s2s

8¡c: BilPnil[2n

Wij vertrouwen erop uw opdrocht hiermee noor verwochting te hebben uitgevoerd, mocht U noor qonleiding von dit
onolysecertificqot nog vr"ogen hebben verzoeken wij U contoct op te n"mãn met de ofdeling Verkoop en Rdvies:

Met vriendelijke groet,

Eu¡ofins Rnolytico B.V.

Ing. R. Veldhuizen
Technicol Monoger

Hondteken ing

Eurofins Ânolyt¡co B.v. is Is0 f4001: 2004 gecertificeerd door
TÜv en e¡kend doqr het vlqdmse Gewest (ovÂM en Dep. LNE),

het B¡us:else Gewest (6IM), het Wcolse Gewest (DGRNE-oìvD)

en doo¡ de overheden võn Frqnkrijk en Luxenburg (MeV).

Eurofinr nndlftíGo B.v.

cildeweg ¿¿-,16
3771 ilB Bdrneveld
P.0. Box 459
3770 n[ 8o¡neveld tlL



tS eurofins

f nolysecertificoqt
Uw project/verslognummer
Uw projectnoom
Uw ordernummer

Monsternemer
Monstermotr¡x

- ana,l¡rúico'

307 2R00 1

VBO OTDERT

Woter; Woter (RS3000)

Certif icootnum mer./Ve rsie
Stortdotum
Ropportogedotum
Bijloge
Pogino

2015026061/l
1 1 -03-201 5

t6-O3-20L5/t 6.57
R,B,C
t/2

înolysc

têtolên
s Bqrium (Bo)

s codmium (cd)

s Kobqlt (co)

s Koper (Cu)

s Kwik (Hg)

S Molybdeen (uo)

s Nikkel (Ni)

s Lood (Pb)

s zink (zn)

Vluchtigc îromotischc Koolwotcrstoffcri
S Benzeen

S Tolueen

S Ethylbenzeen

S o-Xyleen

S rfl, p-Xyleen

S xylenen (som) foctor 0,7
BTEX (som)

S Noftqleen

S Styreen

Vluchtigc orgonische hologccnkoolwotcrstoffcn
S Dichloormethoon

S Trichloormethoon

S Tetrochloormethoon

S Trichlooretheen
S Tetrochlooretheen

S 1,1-Dichloorethoon

S 1,2-Dichloorethoon
S 1, 1, 1-Trichloorethoon

S 1, 1, 2-Trichloorethoqn

S cis 1,2-Dichlooretheen

Ecnhcid

vg/L
pg/L

vg/L

vg/L

]tg/L
yg/L

jtg/L

yg/L

y9/L

vg/L
yg/L

jtg/L

vg/L

vg/L

v9/L

ltg/L
pg/L

tg/L

Itg/L

tg/L
ltg/L
pg/L

vg/L

ltg/L
yg/L

vg/L
jtg/L

v9/L

52

0.20

<2.O

ó.8

<0.050

<2.O

< 3.0

<2.O

130

<0.2 0

0.8I
o.28

0. ¡10

0.9 9

t.1
2.5

<o.020

<0.20

<0.20

<o.20

<0.10

<0.20

<0.1 0

<0.20

<0.20

<0.1 0

<0.1 0

<0.10

tf r. I'lonstêromschrijving
7 tot-t-L tot <275-t75)

Curof¡nr nnolyt¡co B.v.

Dotum monsternqmc
O9-Mqr-201 5

llonstêÍ nr.

4190t7 6

TESTEN

BvA 1010

Gildeweg ,t,l-,1ó

3771 NB Eorneveld
P.0. Box ,f59

5770 Êt Borneveld NL

Tel. +31 (0)34 212 63 OO

Fox +31 (0)3¡f 212 65 99
E-mqil info-env@eurof ins. nl
site www.eurofins.nl

Q: door RvÂ geoccrediteerde verrichting
n¡ AP04 erkende verrichting
s: Fs 5000 erkende verrichting

Dit certificoot mog uitsluitend in zijn geheel worden gereprdduceerd

Eurofins Ênolytico B-V. is Is0 ll0oIt 2oo1 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vloomse cewest (oVÊM én Dep. l-NE),

het Brusselse cewest (BIM), het wqqlse cewest (DGRNE-owD)

en door de overheden von Frcnkrijk en tuxemburg (MÊV).

BNP Pqr¡bos S-A- 227 9215 25
VAT,/BTW No. NL 80¡f3.1¡1.883.801
KvK No. 09006ó23
IBÊN: NL71 BNPn0227 921525
BIC: BNPnN[2n



t! e u rofins
- a,na,l¡rúico'

f nolysecertificoot
Uw project/verslo gnumme r
Uw projectnoom
Uw ordernummer

Monsternener
Monstermotrix

3072R00 1

VBO OLDERT

Woter; vfoter (RS5000)

Certif icootnummer/Versie
Stortdotum
Ropportogedotum
Bijloge
Pogino

20L5026067/t
1 1 -03-201 5

L6-O3-20tS/ I 6t87
R,B,C
2/2

înoly¡c

S trons 1,2-Dichlooretheen

crw (som)

S Tribroommethoon

S vinylchloride

S 1,1-Dichlooretheen

S 1,2-Dichloorethenen (Sonr) foctor o,7
S 1, 1-Dichloorpropoon

S I ,2-Dichloorpropoon
S 1,3-Dichloorpropoon

S Dichloorproponen som fqctor 0.7

tlincrolc olic
Minerole olie (c1o-c12)

Minerole ol¡e (c12-c1ó)

Minerole olie (c16-c21)

Minerole olie (c21-ca0)

Minerole ol¡e (ca0-ca5)

Minerole ol¡e (c.35-c40)

S Minerole olie totoql (c10-c40)

Ecnhcid

yg/L

lt9/l
ltg/L
yg/L

ltg/L

vg/L

v9/L
yg/L

vg/t
pg/L

pg/L

vg/L

Itg/L

ltg/L

ltg/L
pg/L

pg/L

t
<0.10

<1.6

<0.20

<0.10

<0.1 0

0.14 1)

<0.20

<0.20

<o.20

o.12

<,ú. O

76

<0.0

<1s

<8.0

<8. O

<s0

Ir. l{onstcromschrijving

t tot-L-L tot <27s-t7s)

Eurof¡nr enolytico E.v.

cildeweg 4¿-¿ó rel- +31 (0)34 212 6s oo
3771 NB Borneveld Fox +31 (0)3if 212 63 99
P.0, 8ox ¿59 E-moil info-env@eurofins.nl
3770 ßL Bqrneveld Nt site www.eurofins.nl

Dqtum monsternqme
09-Mor-201 5

q: door RvF geoccrediteerde verrichting
n: nP04 erkende verrichting
s: nS 5000 erkende verrichting

Dit certifièoot mog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd

Eurofins Ênqlyt¡co B.V. is IS0 LlOO7t 2OO1 gecertificeerd door
TÜv en erkend door het Vloqmse cewest (ovAM en Dep. LNE),

het Brusselse cewest (BIM), het Wqolse cewest (DGRNE-owD)

en door de overheden von Fronkrijk en tuxemburg (MEv).

llonstêt n!.
819017 6

ñkkoord
Pr.coörd

VA

ÏESTEN

BvA 1010

BNP Pqribos S.A. 227 9215 28
vnT/BTw No. Nt 6oif3.1il.803.801
KvK No. 09086ó23
IEAN: Nl-7 1 BNPA0227 9 21525
BIC: BNPÂN[2n



aal.tl
Ùo e u rofins

- 
'a,r1a,l¡rúico'

Bijlogc (R) met dcclmonsterinformqtic bchorcndc bij onolysccertificqqt 2OtAO26O6t/t
Pogino 1/1

llon¡tcr nr.

649017 6

o190L7 6

819017 6

819077 ó

Boornl

101

101

101

omrchrijving

3

t
2

Von

275

275

275

Tot

178

173

L75

Dorcodc

08005078 5¿t

0ó 8009 5 59ó

0ó 80095ó09

0ó E009 5 59 ó

]lonctcrom¡chrijving

Lot-L-t Lot <275-L7s)

Eurofinr înqlyt¡co l.V.

c¡ldeweg ¡f,f-¿ó Tel. +31 (0)34 212 6B oO

3771 NB Bqrneveld Fox +31 (0)3¡a 212 63 99
P.0. Box 459 E-noil info-env@eurofins.nl
3770 FL Bqrneveld Nt Site www.eurofins.nl

Eurofins Anolytico B.v. is ISO l/-}Olt 2OO1 gecertifiteerd door
TÜV en erkend dooi het Vlqonse cewest (ovnM en Dep. tNE),
het Brusselse cewest (BIM), het Woolse cewest (DGRNE-owD)

en door de overheden von Fronkrijk en tuxemburg (MEV).

BNP Por¡bqs 5.A.227 9215 25
vnTl8TW No. NL 80¿3.1¿.663.801
KYK No. 09088ó23
IBâN: t{171BilPn0227 921525
BIC: BNPÂil[2n



{S e u rofins
- anal¡rúico'

lijlogc (e) mct opmcrkingen behorcnde bij onolyscccÉificqqt 2OtAO26O6l,tt

Opmcrking r)
De toetswoorde von de som is gelijk qqn de sommotie von 0,7*RG

Euroflnt îndlytlco e.v.

Pogino 1/1

cildeweg,f¿-,1ó Tel, +51 (O)g¡t 212 63 OO

5771 NB Borneveld ¡qx +gf (0)g¿ 212 6899
P.0. Box 489 E-mo¡l ¡nfo-env@eurofins.nl
3770 nL Bdrneveld NL site www.eurofins.nl

Euröfins Ânolytico B.V. ¡s Iso 14001;2004 gecertificeerd door
TÜv en erkend door het vloomse cewest (ovnM en oep. LNE),

het B¡usselse Gewest (BIM), het wqqlse cewest (DcRNE-owD)

en door de ove¡heden von Fronkrijk en luxemburg (MEv).

BNP Pqr¡bqs S.A. 227 921A 2A

VßT/BTW ilo. NL SO¡f3.1¡f.883.801
KvK No. 09080ó23
IBn{¡ ilL71 BNPA0227 9 2452A
BIC: BNPnNt2n



t! e u rofins
- an a,lSrúico'

Bijloge (C) met methodcvcrwijzingen bchorcnde bij onolyscceÉificqqt 20l.A026061/t

înclysc

Rromoten (BTEXN)

Xylenen som RS3000

Borium (Bo)

codmium (cd)

cobqlt (co)

Koper (cu)

Kwik (Hg)

tvtolybdeen (trto)

Nikkel (Ni)

tood (Pb)

zink (zn)

styreen

vocl (11)

Tribroommethoon (Bromoform)

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

DiclEthccn som ÊS3000

1,1-Dichloorpropoqn

1, 2-Dichloorpropoon

1, 3-Dichloorpropoqn

oiChlprop. som RS300

Minerq,le olie (e c) (c10 - c4o)

Eurof¡n¡ Fnolytico B.V.

c¡ldeweg ¡l¿-¡fó Tel. +31 (o)54 212 63 OO

3771 NB Borneveld Fqx +31 (o)34 212 63 99
P.0. Box 459 E-moil info-env@eu¡ofins.nl
3770 nI Bqrneveld Nt Site www.eu¡ofins.nl

llcthodc

W0 2 5¡[

vvo 2 54

wo42t

vto127

wo4.2t

wo12t

wo12t

vto127

\{o121

wo12t

W0,121

VYO25¡l

VÍ0 2 5,1

VYO25¡f

VY02 5¡+

WO 2 5¡+

W0 2 5¿t

WO25¡[

vvo 2 54

WO25¡f

w025¿

w021 5

Tcchnick

HS-GC- MS

HS-GC-MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP- MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP.MS

ICP-MS

HS-GC- MS

HS-GC-MS

HS-GC- MS

HS-GC- MS

HS-GC-MS

HS-GC- MS

HS-GC-MS

HS-GC- MS

HS-GC-MS

HS-GC - MS

LVI-GC-FID

Pogino 1/1

l{cthodc rcfcrcntic

cf. pb 3130-1

cf. pb 3150-1

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17291-2

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-IS0 L7291-2

cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-Iso 17291-2

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-IS0 17291-2

cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-Iso !7291-2

Cf. pb 5110-5 en cf. NEN-EN-ISO 77291-2

cf. pb ilrro-3 en cf. NEN-EN-Iso 17291-2

cf. pb 5110-3 en cf. NEN-EN-Iso t7291-2

cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-Iso L7291-2

cf. pb 315o-1

cf. pb 3150-1

cf. pb 3130-1

cf. pb 313o-1

cf. pb 3130-1

cf. pb 3150-1

cf. pb 3130-1

cf. pb 3130-1

cf. pb 5130-1

Cf. pb 3130-2 en grv. NEN EN IS0 15ó80

cf. pb 3110-s

Eurofins Ênqlyt¡co 8.V. is Is0 lûoo7t 2oo4 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlqqmse cewest (oVÊM en Dep. tNE),
het Brusselse eewest (BIM), het woolse cewest (DGRNE-owD)

en door de overheden von Fronkrijk en tuxemburg (MEV).

Bl{P Pqribos S.A. 227 9215 25
VAT/BTW No. Nt 8043.1¡f.883.801
KvK No. 09000ó23
IBnN: NLTlBNPÊ0227 921325
BIC: BNPÊN[2F
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2.

3.

rapportnummer: 3072R00 1 -4

bijlage 6

referenties

Nederlands Normalisatie-lnstituut, boden-landhoden, onderzoeksstrategie voor het uitvoeren

van vooronderzoek hij verkennend en nader onderzoek lll5tll 5725, zonder plaats, januari

2009.

Nederlands Normalisatie-instituut, hoden-landboden, Strategie voor het uitvoeren van

verkennend hodenonderzoek - 0ndenoek naar de nilieuhygiënßche kwaliteit van hoden en

grond lll5til 5740,1'druk, zonder plaats, januari 2009.

Protocol 200l, plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen,

nemen van grondmonsters en waterpassen, SIKB versie 3.2, december 2013.

Protocol2002, het nemen van grondwatermonsters, SIKB versie 4.0, december 2013.

Ieidraad Bodenbescherning, Den Haag, september 1990, (bijgewerkte uitgave).

Dienst Grondwaterverkenning TNl, Grondwaterkaart van filederland centrale slenk,

Delft/0osterwolde, november 1983.

RIVM, Aanpak van veldonderzoek bijgevallen van lokale bodenverontreiniging, Den Haag,

januari 1985 (Reeks Bodembescherming nr. 56).

Ministerie van VROM, Circulaire hodennnering 2013, Den Haag, 2013.

Ministerie van VR0M, Besluit Bodenkwaliteit, Den Haag, november 2007

Ministerie van VR0M, ßegeling Bodenkwaliteit, Den Haag, december 2007

Ministerie van VR0M, Besluit Uniforne Saneringen, Den Haag, februari 2006
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11.

ArchimilBV Afdeling Bodem en Bouwstoffen


