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Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd 

met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. 

De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Tauw. Kwaliteit en verbetering van product en proces hebben bij Tauw 

hoge prioriteit. Tauw hanteert daartoe een managementsysteem dat is gecertificeerd dan wel geaccrediteerd volgens: 

 

- NEN-EN-ISO 9001 

- VCA**-certificering voor veilig werken bij meet- en inspectieactiviteiten en bodemsaneringen, ook in risicogebieden railinfra 

- Er zijn analyses uitgevoerd door het NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerde milieulaboratorium van AL-West 

- Tauw bv is erkend voor het uitvoeren van veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek conform de protocollen 

2001, 2002, 2003 en 2018. 
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1 Inleiding  

In opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft Tauw een aantal onderzoeken uitgevoerd ter 

voorbereiding van de uit te voeren bodemsanering aan de Kortendijk 2 te Nieuw Vossemeer (zie 

bijlage 1 voor de regionale ligging van de locatie).  

De sanering is gericht op de locaties Kortendijk 2 en (klein deel van) 4 en houdt in dat de diverse 

verontreinigingen door ontgraven en grondwaterbemaling worden gesaneerd en eventueel nog 

aanwezige ondergrondse tanks worden verwijderd. Om dit mogelijk te maken is de sloop van de 

aanwezige loods/hal en ook de woning voorzien.  

 

Het recent uitgevoerde nader bodemonderzoek (Milon, 2015) beschrijft de verontreinigingssituatie 

met in hoofdzaak arseen en andere bestrijdingsmiddelen, olie en aromaten en de risico’s van de 

verontreiniging. Uit het nader onderzoek blijkt dat de oorspronkelijke beschikking ‘ernst en 

urgentie’ uit 1999 moet worden herzien. 

Ten behoeve van de saneringsvoorbereiding zijn door Tauw diverse onderzoeksvragen 

beantwoord die op basis van een conceptueel model zijn geformuleerd. Op grond hiervan is op 

een aantal punten de verontreinigingssituatie nader in beeld gebracht en is een definitieve 

risicobeoordeling opgesteld waarin tevens advies van de GGD is betrokken. 

 

Voor het verzoek om herbeschikking van de ernst en spoedeisendheid dient onderhavig rapport 

waarin de verontreinigingssituatie is samengevat, de gevalsdefinitie is weergegeven en een 

definitieve risicobeoordeling is gemaakt. Het nader onderzoek van Milon beschrijft in detail de 

verontreinigingssituatie en de tekeningen in bijlage 7 van dat rapport geven de 

interventiewaardecontouren weer. 

 

In hoofdstuk 2 is het door Tauw uitgevoerde onderzoek opgenomen. Met het oog op de uit te 

voeren sanering zijn diverse onderzoeken verricht en opgenomen in hoofdstuk 2, die 

onderzoeken zijn niet allemaal van direct van belang voor de herbeschikking. De onderzoeken 

die wel van belang zijn, zijn opgenomen in paragrafen 2.4 en 2.5 en de daarin cursief 

weergegeven subparagrafen. In hoofdstuk 3 zijn de verontreinigingssituatie, gevalsdefinitie en 

risicobeoordeling opgenomen, dit dient de herbeschikking. Tenslotte zijn in hoofdstuk 4 de 

conclusies en aanbevelingen opgenomen zowel ten behoeve van de herbeschikking als voor de 

uitvoering van de sanering.  
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2 Uitgevoerde onderzoeken op basis conceptueel 
model 

2.1 Conceptueel model 
De verontreiniging met arseen is ontstaan door het gebruik van het bestrijdingsmiddel 

natriumarseniet (in de aardappelteelt) en in bodem terecht gekomen via een spoelput die op 

slootjes loosde. Behalve natriumarseniet zijn ook andere bestrijdingsmiddelen gebruikt en op 

dezelfde wijze in de bodem terecht gekomen. Een deel van het slootstelsel is gedempt waarbij 

eveneens bodemverontreiniging is ontstaan door het dempingsmateriaal. In de voortuin is 

mogelijk sprake van een stort. Mogelijk waren een drietal ondergrondse brandstoftanks aanwezig; 

de tanks waren vergund maar niet duidelijk is of deze zijn geplaatst en ook niet of deze zijn 

verwijderd. Deze tanks kunnen verontreiniging met olie en aromaten hebben veroorzaakt. 

Tenslotte is het terrein opgehoogd met circa een halve meter grond waarvan de kwaliteit destijds 

niet is vastgesteld. 

 

Tijdens het huidige gebruik sinds 1965 zijn een aantal ondergrondse tanks aanwezig geweest (en 

verwijderd in 1991) en door lekkage en/of morsverliezen van de ondergrondse tanks zijn enkele 

olie/aromaten spots ontstaan in de bodem.  

 

Zie figuur 2.1 voor de ligging van de spoelput en voormalige sloten, oliespots en vermoedelijke 

stort. 
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De resultaten van voorgaande onderzoeken zijn voorafgaand aan het huidige bodemonderzoek 

opgenomen in een conceptueel model: zie bijlage 10. Hieruit zijn de volgende onderzoeksvragen 

naar voren gekomen. 

 

Onderzoeksvragen op basis van het conceptueel model 
Niet alle vragen zijn relevant voor de herbeschikking ernst en spoed. Vanwege de samenhang in 

de presentatie van de onderzoeksresultaten zijn de vragen en het bijbehorende onderzoek wel in 

dit rapport opgenomen. De vragen die relevant zijn voor de herbeschikking ‘ernst en spoed’ zijn 

cursief weergegeven. 

 Wat is de kwaliteit van de verschillende grondlagen (toplaag in de tuin, straatzand onder de 

verharding en te onderscheiden lagen op de overige de delen van het terrein)? 

 Is sprake van stortmateriaal en dempingen, en wat is de kwaliteit van de grond ter plaatse? 
 Is onder de woning en/of in het kelderwater olie- en/of arseenverontreiniging aanwezig? 
 Is asbest aanwezig in de bodem?  

 Is sprake van andere schadelijke stoffen in de te saneren grond ter plaatse van: 
 RE1 (zuidwestzijde van de loods) en de oliespots? 
 RE2 (noordoostelijk van de loods) en de voormalige spoelput? 
 Onder de loods? 
 Onder de woning? 
 Is een stort aanwezig in de voortuin en welke verontreinigingen bevinden zich hier? 
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 In de slootdempingen in voor- en achtertuin? 
 Is het asfalt dat mogelijk vrijkomt ter plaatse van de kruising Kortendijk/Moorseweg 

teerhoudend? 

 Wat is de civieltechnische herbruikbaarheid van de grond? 

 
2.2 Uitgevoerde werkzaamheden 
Voor het beantwoorden van de vragen die op basis van het conceptueel model zijn gesteld, zijn 

de navolgende werkzaamheden uitgevoerd. 

 

Voor het onderzoek naar asbest in de bodem zijn conform het vigerende onderzoeksprotocol voor 

nader asbestonderzoek twee ruimtelijk onderscheiden eenheden (RE) bepaald: 

 Voorzijde van de loods: RE1 

 Noordoostelijk van de loods: RE2 

 

Tabel 1 biedt een overzicht van de uitgevoerde veld- en analysewerkzaamheden. In bijlage 2 is 

een overzichtskaart opgenomen met de daarop de situering van de deellocaties, de RE’s en de 

situering van de asbestsleuven, grondboringen en peilbuizen. De veldwerkzaamheden zijn 

uitgevoerd van 26 tot en met 29 oktober.  
 
 
Tabel 1 uitgevoerde veld- en analysewerkzaamheden 
 
Deellocatie Veldwerk Nummer(s) Matrix Analyses 
Tuin 24 x Boring tot 1 

m –mv 
1703 t/m 1719 en 1721 
t/m 1727 

Grond 6 x NEN-standaardpakket1), arseen, 
lutum en organisch stof 

 1 x boring tot 2,5 
m –mv 

1744   

Vermoedelijke 
stort 

1 x boring tot 1,3 
m –mv 

1755 (gestaakt op 1,3 m –
mv 

Grond 2 x Pollusol pakket  
1 x Asbest klassiek  

 4 x boring tot 2,0 
m –mv  

1752 t/m 1754 en 1757   

 3 x boring tot 2,5 
m –mv 

1750, 1751 en 1756   

Vermoedelijke 
slootdemping 

Gecombineerd 
met het 
veldwerk ter 
plaatse van de 
deellocatie RE 2 
en spoelput 

1735 Grond 1 x Pollusol-pakket 

  1745  1 x NEN-standaardpakket, arseen 
lutum, organisch stof 
1 x Asbest klassiek 

 2 x boring met 
peilbuis (filter 
van 1 tot 2 m –
mv 
2 x Fallhead 
meting 
 

1743 en 1745 
 

Grondwater 1 x NEN afvalwater standaardpakket, 
arseen, mangaan, IJzer(III)-pakket, 
stikstof-Kjelldahl, chloride, sulfaat, 
totaal fosfor en CZV 
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Deellocatie Veldwerk Nummer(s) Matrix Analyses 
RE 1 en 
oliespots 

5 x asbestsleuf 
tot 2,0 m –mv 

1730 t/m 1735 
 
 
 
 

Grond 1 x NEN standaardpakket en arseen 
2 x Uitgebreid pakket2), lutum en 
organisch stof 
2 x Asbest in grond 10 kg 

 - 1730 Grond 1 x NEN standaardpakket en arseen 
 - 1734 Grond 1 x Pollusol pakket 
 Herbemonsteren 

peilbuizen 
Pb 14628 en Pb 1620322 Grondwater 2 x GC-MS vluchtige en niet vluchtige 

verbindingen  
RE 2 en 
spoelput 

5 x asbestsleuf 
tot 2,0 m –mv 

1735 t/m 1739 Grond 1 x NEN standaardpakket en arseen in 
grond 
2 x Uitgebreid pakket, lutum en 
organisch stof 
1 x Pollusol pakket in grond 
2 x Asbest in grond 10 kg 
1 x Verzamelmonster asbest 

  1736 Grond 1 x Pollusol-pakket 
 Herbemonsteren 

peilbuis 
Pb 142131 Grondwater 1 x NEN afvalwater standaardpakket, 

arseen, mangaan, IJzer(III)-pakket, 
stikstof-Kjelldahl, chloride, sulfaat, 
totaal fosfor, CZV, GC-MS vluchtige 
niet vluchtige verbindingen 

Loods 1 x boring tot 0,1 
m –mv 

1728 Grond 1 x Asbest in grond 10 kg 
1 x Asbest verzamelmonster 

 2 x boring tot 2 
m –mv 

1741 en 1742 Grond 1x NEN-standaardpakket, arseen, 
lutum, organisch stof in grond 
1 x Asbest klassiek 
 

Huis/ Kelder 1 x boring tot 1,5 
m –mv 

1749 (gestaakt op 1,5 m –
mv) 

Grond 1 x Pollusol-pakket in grond 
4 x Arseen, koper, minerale olie en 
OCB’s in grond 

 2 x boring tot 2,0 
m –mv 

1746 en 
1747 (gestaakt op 2,0 m -
mv 

  

 1 x boring tot 3,0 
m –mv 

1748   

 3 x boring tot 2,5 
m –mv 

1750, 1751 en 1756   

 Bemonsteren 
Kelderwater 

- - 1 x Minerale olie, vluchtige aromaten, 
chloorbenzenen, VOCL’s en GC-MS 
(1-10 vluchtige verbindingen) 

 Bemonsteren 
grondwater 

1747 en 1748 Grondwater 2 x GS-MS vluchtige verbindingen 

Grond voor 
civieltechnisch 
hergebruik 

- - Grond 4 x Civieltechnische zeefkromme 

Kruising 
Moorseweg/ 
Kortendijk 

2 x combinatie 
asfalt- en 
grondboring 

1701 en 1702 Bouwstof 2 x PAK-marker en laagopbouw 
3 x HPLC analyse 

1) NEN-standaardpakket grond: Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), 
Som-PCB’s, Som-PAK’s, minerale olie en droge stof 
2) Uitgebreid pakket: NEN-standaardpakket grond, arseen, vluchtige aromaten, HCH, HCB, organochloor 
bestrijdingsmiddelen 

 

De veldwaarnemingen, die bestaan uit het maaiveldinspectieformulier, de boorprofielen en de 

grondwaterbemonsteringsgegevens zijn opgenomen in bijlage 3. De gegevens over richtlijnen en 

certificeringen voor het onderzoek zijn opgenomen in bijlage 7. 
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Het grondwater ter plaatse van de bestaande peilbuizen 14628, 142131 en 1620322 is op  

28 oktober bemonsterd. Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1743 is, in afwijking van de  

BRL 2002, 1 dag na plaatsing van de peilbuis bemonsterd. 

 
2.3 Veiligheid en kwaliteit 
Voor een overzicht van de veiligheids- en kwaliteitsaspecten wordt verwezen naar bijlage 3.  

Er is niet afgeweken van de vigerende protocollen. 
 
2.4 Verontreinigingen grond en grondwater 
De schuingedrukte subparagrafen hebben betrekking op het nader vaststellen van de 

verontreinigingssituatie in relatie tot ‘ernst en spoed’. 

In bijlage 4 is een overzicht van de samenstelling van de (meng)monsters en de analyses 

opgenomen. De wijze van toetsing en de toetsingswaarden zijn opgenomen in bijlage 5. In  

bijlage 6 zijn de toetsingstabellen opgenomen en de analysecertificaten zijn opgenomen in 

bijlage 7. 

 

2.4.1 Stortmateriaal in voortuin woning? 
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn over een redelijk af te bakenen gebied bij de boringen 1725, 

1727 en 1750 tot en met 1757 in het traject van 0,5 tot 1 à 1,5 m -mv lichte tot matige 

bijmengingen met puin waargenomen. Vermoedelijk is op deze plaats grond met enige 

bijmengingen toegepast. Omdat in de grond geen andere bijmengingen dan puin zijn 

waargenomen is géén sprake van een stortlichaam. De horizontale afbakening van de licht tot 

matig puinhoudende grond is weergegeven in figuur 3.1. 
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Figuur 3.1 Horizontale afbakening licht tot matige puinhoudende grond (rode contour) 

 

De puinhoudende grond is sterk verontreinigd met koper, matig verontreinigd met arseen en, 

benzylbutylftalaat en licht verontreinigd met lood, minerale olie, gechloreerde koolwaterstoffen, 

pentachloorfenol en ftalaten. De grond is licht tot matig verontreinigd met diverse 

bestrijdingsmiddelen. Uit het feit dat diverse bestrijdingsmiddelen aangetroffen zijn, wordt afgeleid 

dat vermenging is opgetreden met verontreinigde grond uit de spoelput en/of gedempte sloten. 

 

2.4.2 Slootdempingen in voor- en achtertuin? 
Aan de voorzijde (zuidoostelijk) van de woning is ter plaatse van boringen/peilbuis 1744 en 1745 

(zie figuur 3.2) de vermoedelijke slootbodem waargenomen op een diepte van circa 1,5 tot 2 m -

mv. Ter plaatse van boring 1744 is namelijk een sliblaag geconstateerd en in beide boringen zijn 

matige bijmengingen met puin en lichte bijmengingen met glas en metaal waargenomen die 

duiden op dempingsmateriaal.  
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Aan de achterzijde (noordwestelijk) van de woning is de gedempte sloot aangetroffen in sleuf 

1735 (zie 

figuur 3.2). In het traject van 1 tot 1,5 m -mv zijn namelijk matige bijmengingen met puin, en een 

lichte bijmenging met glas en plastic waargenomen die duiden op dempingsmateriaal. In 

datzelfde traject is ook asbesthoudend plaatmateriaal waargenomen.  

 

 

 
Figuur 2.2 Waarnemingen voormalige sloten  

 

De puinhoudende grond ter plaatse van de gedempte sloot aan de voorzijde van de woning is 

matig verontreinigd met arseen, en licht verontreinigd met koper, lood, PAK en minerale olie. 

 

De puinhoudende grond ter plaatse van de gedempte sloot (sleuf 1735) aan de achterzijde van 

de woning is sterk verontreinigd met arseen, matig verontreinigd met kobalt en minerale olie, tin 

en benzylbutylftalaat, en licht verontreinigd met kwik, lood, pcb’s, pentachloorfenol en diverse 

bestrijdingsmiddelen (voor zover genormeerd). 
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Ter plaatse van boring 1745, geplaatst in de vermoedelijke slootdemping aan de voorzijde van de 

woning is met een indicatieve analyse asbest aangetoond. Ter plaatse van sleuf 1735 is zowel 

asbest plaatmateriaal als asbesthoudende grond aangetoond. 

 

2.4.3 Verontreiniging onder loods, woning en/of in kelderwater? 
 
Grond 
De grond rondom het huis/ kelder is sterk verontreinigd met arseen, koper en aldrin, matig 

verontreinigd met ftalaten, en licht verontreinigd met lood en monochloorbenzeen. De grond is 

licht tot sterk verontreinigd met diverse bestrijdingsmiddelen. 

 

Uit de resultaten van een uitsplitsing van het mengmonster blijkt dat de grond ten noorden van de 

woning licht is verontreinigd met aldrin. Ten oosten van de woning is de grond sterk verontreinigd 

met arseen, koper en aldrin, en licht verontreinigd met minerale olie. Ten westen van de woning 

is de grond sterk verontreinigd met arseen en aldrin, en licht verontreinigd met 

bestrijdingsmiddelen en minerale olie. Ten zuiden van de woning is de grond sterk verontreinigd 

met arseen en aldrin, en licht verontreinigd met bestrijdingsmiddelen. 

 

Grondwater 
Aan de zuidwestzijde van de loods zijn in het grondwater van peilbuis 14628 middels GCMS 

screening géén vluchtige- en niet-vluchtige stoffen aangetoond. In peilbuis 1620322 (= pb203 

uitonderzoek Milon, 2015) is een drijflaag van 1 cm gemeten. In het grondwater van deze peilbuis 

zijn middels GCMS screening wél diverse vluchtige- en niet-vluchtige stoffen aangetoond. 

 

Aan de noordoostzijde van de loods (tussen loods en woning) zijn in het grondwater ter plaatse 

van peilbuis 1743 sterk verontreinigingen met arseen en koper, matige verontreinigingen met 

kwik en lood, en lichte verontreinigingen met diverse zware metalen, vluchtige aromatische 

koolwaterstoffen en vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen. 

In het grondwater van peilbuis 142131 zijn middels een GCMS analyse vluchtige aromatische- en 

gechloreerde koolwaterstoffen aangetoond.  

 

Kelderwater 
In het kelderwater zijn (middels GCMS screening) géén organische verontreinigingen aangetoond 

met aromaten, gechloreerde koolwaterstoffen, chloorbenzenen, minerale olie (-vluchtig) en ook 

geen vluchtige organische verbindingen. 
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Op grond van voornoemde resultaten én op basis van de visualisatie van de aangetoonde 

verontreinigingen (uit alle uitgevoerde onderzoeken) in bijlage 8 (zie ook eerste alinea 

navolgende subparagraaf 2.4.4), wordt de situatie onder woning en loods als volgt 

geïnterpreteerd.  

Een deel van de grond en het grondwater onder de woning zal zijn verontreinigd met arseen, en 

diverse andere (niet-genormeerde) bestrijdingsmiddelen. Meest waarschijnlijk is dat deze 

verontreiniging onder het noordelijke deel van de woning voorkomt waar de voormalige sloot 

heeft gelopen en voor klein deel onder het zuidelijke deel van de woning in relatie met de 

voormalige sloot parallel aan de Kortendijk. De verontreiniging met arseen en 

bestrijdingsmiddelen zal waarschijnlijk tevens onder het meest noordelijke deel van de loods 

voorkomen waar de voormalige sloot heeft gelopen.  

 

De olie-/aromatenverontreiniging komt waarschijnlijk ook voor onder woning en loods: 

 Onder het noordwestelijke deel van de woning in relatie met de spot die ten westen van de 

woning in de tuin is aangetroffen 

 Op twee plaatsen onder het zuidelijke deel van de loods in relatie met de oliespots ten zuiden 

van de loods. 

 
2.4.4 Kwaliteit van grondlagen 
 

De onderzoeksdata van de uitgevoerde onderzoeken zijn ten behoeve van de uitvoering 

gedigitaliseerd waarmee in bijlage 8 het verontreinigingsbeeld vanuit verschillende invalshoeken 

nader is belicht en gevisualiseerd als hulpmiddel voor het bepalen van saneringsgrenzen en 

grondstromenplan.  

 

Tuin 

In de gehele tuin, zowel de voor- (zuid- en oostzijde) als de achterzijde (noord- en westzijde), zijn 

sporen met puin waargenomen in de bovengrond. Plaatselijk zijn sporen met baksteen 

waargenomen.  

De bovengrond (0 - 0,5 m -mv) is aan de voorzijde én achterzijde van de woning licht 

verontreinigd met arseen en lood. Indicatief getoetst is de grond altijd toepasbaar of toepasbaar 

als klasse wonen (zuidzijde woning). 

 

Aan de voorzijde van de woning is de ondergrond sterk verontreinigd met arseen, en licht 

verontreinigd met koper, lood, PAK en pcb’s. Aan de achterzijde is de ondergrond licht 

verontreinigd met arseen. 
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Zuidwestzijde loods inclusief oliespots 

Onder de aanwezige verharding bevindt zich een laagje straatzand. Daaronder is een laag met 

licht tot matig puinhoudende grond waargenomen tot circa 0,5 m -mv. Daaronder bevindt zich, 

afgezien bij sleuf 1730, zintuiglijk schone grond.  

Ter plaatse van sleuf 1730 is vanaf 0,5 tot 1,5 m -mv olie waargenomen. In datzelfde traject zijn 

met een PID meter 12 tot 130 ppm aan vluchtige verbindingen gemeten. 

 

Het straatzand onder de verharding is licht verontreinigd met arseen en indicatief getoetst als 

klasse industrie (0 – 0,2 m -mv). 

 

De puinhoudende grond is sterk verontreinigd met arseen, koper en benzeen, matig verontreinigd 

met minerale olie, en licht verontreinigd met kwik, lood, zink, ethylbenzeen, xylenen, PAK en 

diverse bestrijdingsmiddelen. De grond is ook licht tot matig verontreinigd met ftalaten en de 

stoffen mesityleen, n-propylbenzeen en benzylbutylftalaat zijn aangetoond.  

 

Noordoostzijde loods inclusief spoelput en oliespot 

Onder de aanwezige verharding bevindt zich een laagje straatzand. Daaronder is een laag met 

licht puin houdende grond waargenomen tot circa 1 m -mv. Daaronder bevindt zich, afgezien bij 

sleuf 1739, zintuiglijk schone grond.  

Ter plaatse van sleuf 1739 is vanaf 0,5 tot 1,0 m -mv olie waargenomen. In datzelfde traject zijn 

met een PID meter 38 tot 130 ppm vluchtige verbindingen gemeten. Ter plaatse van sleuf 1738 is 

op circa 0,7 m -mv 36 ppm aan vluchtige verbindingen gemeten. 

 

Het straatzand onder de verharding is licht verontreinigd met arseen en minerale olie. 

De puinhoudende grond is sterk verontreinigd met arseen, minerale olie, benzeen, aldrin/drins, 

matig verontreinigd met xylenen en ftalaten, en licht verontreinigd met lood, ethylbenzeen, 

tolueen en diverse andere bestrijdingsmiddelen. In bijlage 9 is een overzicht opgenomen van ook 

niet-genormeerde stoffen alsmede de aard van de stof. Hieruit blijkt dat de gemeten stoffen 

bestrijdingsmiddelen betreffen en daarmee de spoelput als verontreinigingsbron hebben.  

 

Indicatief getoetst is de bovengrond voor het deel bij de spoelput en noordwestelijk daarvan 

klasse industrie (0-0,4 m -mv). De bovengrond in het oostelijke deel van RE2 (boringen 1707 t/m 

1711, zie bijlage 2) is altijd toepasbaar en de bodemlaag van 0,5-1,0 m -mv is hier indicatief 

getoetst als klasse industrie. 

 

Loods 

Het zand onder de loods is licht verontreinigd met pcb’s. Aan de achterzijde van de loods is 

asbesthoudend plaatmateriaal aangetoond. Zowel in de grond onder de loods als in de grond aan 

de achterzijde van de loods is met indicatieve analyses asbest aangetoond. 
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2.5 Asbest in bodem? 
Ter plaatse van RE1 en RE2 is een nader asbestonderzoek conform de NEN 5707 uitgevoerd. 

Ter plaatse van de vermoedelijke slootdemping, de vermoedelijke stort en de loods is indicatief 

asbestonderzoek uitgevoerd. 

 
2.5.1 RE1 en RE2 
Tijdens de maaiveldinspectie is bevestigd dat RE1 volledig verhard is. Het 

maaiveldinspectieformulier is opgenomen in bijlage 3. 

Onder de verharding bevindt zicht een laagje straatzand. Vanaf circa 0,2 m -mv tot circa  

0,7 m -mv is een laag matig puinhoudende grond aanwezig. Ter plaatse van sleuf 1734 is deze 

laag licht puinhoudend en bevat ook een lichte bijmenging met slakken. Ter plaatse van sleuf 

1735 is de laag zeer licht puinhoudend. Er zijn geen asbestverdachte stukjes waargenomen. 

Van de puinhoudende grond is een mengmonster samengesteld en geanalyseerd op asbest. 

Hieruit blijkt dat er minder dan 1 mg/kg.ds asbest aanwezig is in de matig puinhoudende grond.  

Er hoeven in geval van sanering van RE1 géén aanvullende maatregelen ten aanzien van asbest 

te worden genomen omdat het gehalte kleiner is dan 100 mg/kg.ds. 

 
Tijdens de maaiveldinspectie is bevestigd dat RE2 gedeeltelijk is verhard. Ter plaatse van sleuf 

1735 is een grasveld aanwezig. Het maaiveldinspectieformulier is opgenomen in bijlage 3 

Onder de verharding bevindt zicht een laagje straatzand. Vanaf circa 0,3 m -mv tot circa 

1,0 m -mv is een laag licht puinhoudende grond aanwezig. Ter plaatse van sleuf 1735 is onder 

deze laag nog een laag matig puinhoudende grond aanwezig waar ook een lichte bijmengingen 

met glas, plastic en een stukje asbestverdacht plaatmateriaal in zijn waargenomen.  

Van de licht puinhoudende grond is een mengmonster samengesteld en geanalyseerd op asbest. 

Van de matig puinhoudende grond ter plaatse van sleuf 1735 is ook een monster geanalyseerd 

op asbest. Aanvullend is het stukje asbestverdacht plaatmateriaal geanalyseerd. 

Uit de analyseresultaten blijkt dat dat in de licht puinhoudende grond minder dan 1 mg/kg.ds 

asbest aanwezig is.  

Omdat uit analyse blijkt dat het plaatmateriaal uit de matig puinhoudende grond ter plaatse van 

sleuf 1735 asbest bevat, is het gehalte asbest in de sleuf berekend op 12 mg/kg.ds. De 

berekening is opgenomen in bijlage 5.  

Er hoeven in geval van sanering van RE2 géén aanvullende maatregelen ten aanzien van asbest 

te worden genomen omdat het gehalte asbest kleiner is dan 100 mg/kg.ds. 

 

2.5.2 Indicatief asbestonderzoek bij loods, slootdemping en voortuin 
Aan de achterzijde van de loods is indicatief asbest aangetoond in de grond (580 mg/kg.ds) en 

asbest plaatmateriaal aangetoond. Onder de schuur is ter plaatse van boringen 1741 en 1742 

ook met een indicatieve analyse asbest aangetoond in de grond.  
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Ter plaatse van de voortuin (oostzijde woning) is met een indicatieve analyse asbest aangetoond 

in de puinhoudende grond van boringen 1725, 1750, 1754, 1755 en 1756.  

Ter plaatse van boring 1745, geplaatst in de slootdemping in de tuin aan de zuidzijde van de 

woning, is ook met een indicatieve analyse asbest aangetoond. Het gehalte asbest kan op basis 

van de huidige onderzoeksresultaten niet worden bepaald.  

Op basis van de indicatieve analyses en de puinmengingen is het gebied zoals aangegeven in 

figuur 3.1 aangevuld met het deel aan de zuidzijde van de woning, asbest verdacht. 

 

Omdat het gehalte asbest nog niet bekend is, kunnen de risico’s voor de sanering nog niet 

worden bepaald. Het gehalte asbest zal met een nader asbest onderzoek moeten worden 

bepaald. 

 
2.6 Teerhoudendheid asfalt 
Uit de analyses blijkt dat het asfalt ter plaatse van de kruising Kortendijk/ Moorseweg niet 

teerhoudend is. Het asfalt kan zonder beperkingen worden afgevoerd naar een erkende 

verwerker. 

 
2.7 Civieltechnische toepasbaarheid van de grond 
Voor de bepaling van de civieltechnische toepasbaarheid van de grond zijn 4 zeefkrommen 

bepaald van het lemige fijn zand op de locatie. Uit de toetsing blijkt dat de grond beperkt 

toepasbaar is. Alleen het zwak lemige fijn zand is toepasbaar als draineerzand (tijdelijk en 

permanent). 

3 Gevallen van bodemverontreiniging, 
verontreinigingssituatie en risicobeoordeling 

3.1 Uitgevoerde onderzoeken 
Naast onderhavig onderzoek zijn in het verleden de volgende onderzoeken uitgevoerd: 

 Verkennend, actualiserend en nader bodemonderzoek aan de Kortendijk 2 te 

Nieuw-Vossemeer (NB085100058); Milon, kenmerk 20121643-2, d.d. 28 januari 2015 

 Aanvullend onderzoek ten behoeve van arseenverontreiniging de Kortendijk 2 te Nieuw-

Vossemeer; MWH, kenmerk B07A0218, d.d. 4 december 2008 

 Nader onderzoek Kortendijk 2 Nieuw-Vossemeer; SGS EcoCare, kenmerk 856.658, d.d.  

juni 1999 

 Historisch onderzoek Kortendijk 2, Nieuw-Vossemeer; SGC ecocare, kenmerk: EZ 855.259, 

d.d. 17 maart 1998 
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 Nader bodemonderzoek Kortendijk 2 Nieuw Vossemeer; Geofox, kenmerk 92750/SS,  

d.d. 16 oktober 1996 

 Oriënterend bodemonderzoek Kortendijk 2 Nieuw Vossemeer Code NB 370/05; Witteveen & 

Bos, kenmerk NI 2.1, d.d. 25 oktober 1994 

 Oriënterend grondwateronderzoek, Arseenproblematiek in riolering langs de Hoogte, Nieuw 

Vossemeer; Regionale milieudienst streekgewest westelijk Noord-Brabant, bureau Techniek, 

kenmerk S 94/95, d.d. 28 maart 1994 

 
3.2 Bodemopbouw 
De bovengrond bestaat afwisselend uit zand en kleilagen. De zandlagen bestaan overwegend uit 

zwak tot matig siltig, matig fijn zand. Tijdens de veldwerkzaamheden zijn plaatselijk in de grond 

bijmengingen waargenomen met puinresten. Rond de 3 à 4 m -mv is een veenlaag aanwezig van 

circa 0,5 tot 0,8 meter dikte. Onder deze veenlaag is wederom afwisselend klei en zand 

aanwezig. Op een diepte van 7 à 8 m -mv is nog een veenlaag aanwezig, waarna van 10 tot  

15 m -mv de bodem weer bestaat uit matig fijn zand.  

 

De grondwaterstand wordt aangetroffen op circa 0,8 tot 1,3 m -mv (eind oktober 2015) en de 

grondwaterstroming is zuid/ zuidwestelijk gericht. 

 
3.3 Verontreinigingssituatie grond 
De verontreinigingssituatie in de grond is vastgelegd in het rapport van Milon (2015). In aanvulling 

op de daar beschreven verontreinigingssituatie blijkt op basis van onderhavig onderzoek het 

volgende: 

 In de voortuin is sprake van puinbijmengingen maar is geen stortlichaam waargenomen 

 De contouren van de diverse bestrijdingsmiddelen hangen duidelijk samen met de spoelput 

en het voormalige slotenstelsel (zie bijlage 8) en gelet het feit dat de oorzaak gelijk is aan die 

van arseen, vallen de contouren (ruim) binnen de grondcontour van arseen  

 Aan de noordwestzijde van de loods is middels onderhavig onderzoek indicatief een sterke 

verontreiniging met asbest aangetoond in de oppervlakkige bodemlaag, als gevolg van 

afspoeling van het asbesthoudend dak op de loods (zie voor details hoofdstuk 2) 

 Diverse terreindelen zijn asbestverdacht (aantreffen asbesthoudend plaatmateriaal): bodem 

onder de loods, voortuin en tuin zuidzijde woning en slootdempingen  

 In RE1 en RE2 is géén sprake van asbestverontreiniging in de bodem 
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3.4 Verontreinigingssituatie grondwater 
De verontreinigingssituatie in het grondwater is vastgelegd in het rapport van Milon (2015). In 

aanvulling daarop is uit onderhavig onderzoek het volgende gebleken: 

 Het grondwater op de locatie Kortendijk 2 en binnen de interventiewaardecontour van arseen, 

bevat diverse niet eerder gemeten bestrijdingsmiddelen. Voor meerdere van deze stoffen is 

geen interventiewaarde afgeleid. De aangetoonde bestrijdingsmiddelen zijn weinig tot niet 

mobiel en zijn op dezelfde wijze via lozen op de spoelput/ slotenstelsel in de bodem terecht 

gekomen. De verspreiding is daarmee veel beperkter dan die van arseen en valt binnen de 

grondwatercontour van arseen 

 De drijflaag in PB203 (Milon, 2015) is bevestigd en heeft een dikte van circa 1 cm 

 
3.5 Gevalsdefinitie 
In de beschikking Wbb (1999) op het nader bodemonderzoek (SGS EcoCare, juni 1999) is 

vastgesteld dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging voor arseen, minerale 

olie en BTEX in de grond en arseen en BTEX in het grondwater. In de beschikking is een 

streefwaardecontour van het geval in de grond opgenomen. 

 

Op basis van het recente onderzoek van Milon (2015) en onderhavig onderzoek, zijn de volgende 

wijzigingen in de verontreinigingssituatie vastgesteld ten opzichte van de verontreiniging waarop 

de beschikking uit 1999 is gebaseerd: 

 Een aanzienlijke wijziging van de verontreinigingscontouren van arseen in zowel grond als 

grondwater waarmee de gevalsbegrenzing wijzigt 

 Behalve arseen (bestrijdingsmiddel natriumarseniet) zijn ook andere bestrijdingsmiddelen 

aanwezig in gehaltes tot boven de interventiewaarden evenals niet-genormeerde 

bestrijdingsmiddelen 

 

Op grond van de bevindingen uit alle uitgevoerde onderzoeken is sprake van twee historische 

gevallen van bodemverontreiniging: 

1) Arseen en overige bestrijdingsmiddelen (periode vóór 1965: sproei- en dorsbedrijf); mogelijk 

ook een deel van de olie-/aromatenverontreiniging 

2) Olie en aromaten (periode tussen 1982 en 1991: loonbedrijf) 

 

De sterke verontreiniging met asbest aan de noordzijde van de loods zal merendeels recent zijn 

ontstaan door verwering van het asbesthoudende dak en daarmee is sprake van de zorgplicht uit 

de Wet Bodembescherming. De verontreiniging met asbest zal als onderdeel van de sanering 

volledig worden verwijderd. 

 

Navolgende tabel bevat per geval de verontreinigende stoffen alsmede het verontreinigd 

oppervlak en volume met gehalten boven de interventiewaarden in grond en grondwater.  
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Tabel 2 Overzicht gevallen bodemverontreiniging (verontreinigende stoffen, oppervlakten en volumina) 

 

Geval Grond   Grondwater   

 Stoffen Oppervlakte > I 

m2 

Omvang >I 

m3 

Stoffen Oppervlakte > I 

m2 

Omvang 

>I m3 

1 Arseen en diverse 

bestrijdingsmiddelen 

3.130 7.100 Arseen en diverse 

bestrijdingsmiddelen

19.945 57.250 

2 Olie en aromaten 307 630 Olie en aromaten 855 2.660 

 

De Interventiewaardecontouren zijn in de volgende tekeningen vastgelegd (kopieën in bijlage 16): 

 Arseen in grond: I-contour arseen in rapport Milon, bijlage 7.1 (“Overzichtstekening met 

situering ‘geval 1”) 

 Arseen in grondwater: I-contour grondwater arseen in rapport Milon, bijlage 7.1. Op deze 

contour is één correctie aangebracht op basis van figuur 1.4 in bijlage 8 en vastgelegd op de 

kadastrale kaart (bijlage 14). Het betreft een kleine uitbreiding van de I-contour langs de 

Nieuw Vossemeersedijk (aan de zijde van de locatie Kortendijk 2 in noordelijke richting). 

 Olie en aromaten in grond: I-contour oliecomponenten in rapport Milon, bijlage 7.1 én bijlage 

7.2 

 Olie en aromaten in grondwater: I-contour oliecomponenten in rapport Milon, bijlage 7.1 én 

bijlage 7.2 

 
NB de gevalsnummering in de tekeningen is niet correct en dient buiten beschouwing te worden 

gelaten. 

De verspreiding van de diverse overige bestrijdingsmiddelen inclusief niet-genormeerde stoffen 

volgt hetzelfde patroon als van arseen maar valt (ruim) binnen de contouren van de 

arseenverontreiniging. De overige bestrijdingsmiddelen zijn namelijk minder mobiel en zijn 

daardoor minder ver van de bronlocaties (spoelput en voormalig slotenstelsel) verspreid geraakt 

dan arseen. 

De dwarsdoorsnedes van beide gevallen voor grond en grondwater zijn opgenomen in bijlage 6 

van het rapport van Milon (2015) en een kopie van de tekeningen is opgenomen in bijlage 16 van 

onderhavig rapport. 

 

Per geval zijn kadastrale kaarten met de interventiewaardecontouren voor grond en grondwater 

opgesteld en opgenomen in bijlage 14. 
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3.6 Definitieve risicobeoordeling 
Op basis van de onderzoeksresultaten van voorgaande- en het huidige onderzoek is een 

definitieve beoordeling opgesteld van de risico’s van de aangetroffen bodemverontreinigingen 

voor mens en milieu (ecologie en verspreiding). De GGD heeft advies uitgebracht over de 

humane risico’s, zie bijlage 15, hetgeen in onderstaande risicobeoordeling is meegenomen. 

 

De risicobeoordeling voldoet aan de aanpak uit de Circulaire bodembescherming 2013 en is 

uitgevoerd volgens de daarin genoemde drie stappen (1 wel/geen overschrijding 

interventiewaarden, 2 standaard beoordeling op basis van het Sanscritmodel en drie 

locatiespecifieke beoordeling). Voor de categorie stoffen waarvoor geen interventiewaarden 

bekend zijn, is deze wijze van beoordelen niet mogelijk. De niet-genormeerde stoffen zijn daarom 

beoordeeld op basis van vergelijking met andere normen, mogelijke blootstelling en een 

beoordeling van de toxiciteit (gebaseerd op de literatuur).  

In bijlage 9 is een uitgebreide uitwerking van de risicobeoordeling opgenomen inclusief de 

uitkomsten van de uitgevoerde berekeningen met Sancrit. 

 
3.6.1 Risicobeoordeling geval 1 (arseen en overige bestrijdingsmiddelen) 

 Humane risico’s: er is géén sprake van onacceptabele risico’s als gevolg van de 

aanwezige bestrijdingsmiddelen. Dit geldt ook voor de niet-genormeerde stoffen 

 Ecologische risico’s: er is géén sprake van onacceptabele risico’s voor het ecosysteem. 

Voor risico’s voor het ecosysteem is het gebruik (wonen, bedrijven) en het oppervlak 

waarover ernstige verontreiniging aan het maaiveld aanwezig is. In de huidige situatie is 

dit contactoppervlak zeer beperkt (minder dan de gehanteerde toetsoppervlaktes van 

500 m2). Risico’s voor het ecosysteem als gevolg van de verontreiniging worden daarom 

niet verwacht 

 Verspreidingsrisico’s: er is sprake van onacceptabele risico’s als gevolg van de 

verspreiding van arseen via het grondwater op grond van het ‘onbeheersbaar’ zijn van de 

verspreiding (volumecriterium van 6.000 m3  bodemvolume). Er zijn géén bedreigde 

objecten. Het gebruik van grondwater binnen de interventiewaardecontour van arseen in 

grondwater wordt daarbij uitgesloten en is ook niet toegestaan op grond van artikel 28 

van de Wbb en de Waterwet 

 
3.6.2 Risicobeoordeling geval 2 (olie en aromaten) 

 Risico’s als gevolg van uitdamping van benzeen en andere aromaten kunnen op basis 

van de Sanscrit berekeningen niet worden uitgesloten. Invoer van de concentraties in de 

grond die naast de woning zijn aangetroffen, geeft namelijk een overschrijding van de 

risicogrenswaarde. Op basis van de grondwaterconcentraties is echter geen sprake van 

overschrijding van de risicogrenswaarde.  
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 Uit de locatiespecifieke beoordeling wordt geconcludeerd dat géén sprake is van 

uitdampingsrisico’s (risico’s door inhalatie van de verontreiniging met aromaten) omdat in 

het kelderwater geen aromaten zijn aangetroffen, het niet waarschijnlijk is dat de 

verhoogde concentraties in de grond ook onder de woning aanwezig zijn (of hooguit voor 

een klein deel van het oppervlak onder de woning) en het model de uitdamping 

doorgaans overschat 

 De verontreiniging komt niet voor in de bovenste meter van onbedekte bodem en er zijn 

geen gewassen die dieper dan één  meter wortelen. Een ecologische risicobeoordeling is 

hierdoor niet vereist 

 Er is geen sprake van onacceptabele verspreidingsrisico’s door de olie- en 

aromatenverontreiniging in het grondwater omdat de drijflaag niet leidt tot verspreiding 

en het volume kleiner is dan 6.000 m3 

4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Conclusies  
 
4.1.1 Gevallen van bodemverontreiniging 
Op de locatie is sprake van twee gevallen van ernstige bodemverontreiniging: 

1) Arseen en overige bestrijdingsmiddelen die in de periode vóór 1965 zijn geloosd op een 

spoelput en daarmee verbonden slotenstelsel. Dit geval is spoedeisend als gevolg van 

verspreidingsrisico’s 

2) Olie en aromaten die tussen 1965 en 1987 door gebruik en lekkage van ondergrondse tanks 

in de bodem terecht zijn gekomen. Dit geval is niet spoedeisend omdat geen sprake is van 

onacceptabele risico’s voor mens of milieu 

 

Op basis van het onderzoek van Milon (2015) en onderhavig onderzoek blijkt dat de 

verontreinigingscontouren en daarmee de gevalsbegrenzing, voor zowel grond als grondwater, 

niet meer overeenkomt met de gevalsgrenzen zoals vastgelegd in de beschikking Wbb uit 1999.  

De verontreinigingscontouren en overige gegevens van de twee gevallen van 

bodemverontreiniging zijn beschreven in paragraaf 3.5. 

 
Stort en verontreiniging onder de woning en loods 
In de voortuin, aan de oostzijde van de woning, is géén sprake van een stortlichaam. Wel zijn in 

de grond puinbijmengingen aangetroffen en heeft vermenging plaatsgevonden met de aan de 

spoelput en gedempte sloten gerelateerde verontreiniging met bestrijdingsmiddelen.  
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Gelet de ligging van het gedempt sloottracé onder de woning en de loods en de daarin 

aangetoonde verontreinigingen nabij woning en loods wordt geconcludeerd dat zowel onder het 

meest noordelijke deel van de loods als onder het noordelijke deel en meest zuidelijke deel van 

de woning sprake is van verontreiniging met arseen en andere bestrijdingsmiddelen.  

Onder het noordelijke deel van de woning is waarschijnlijk tevens sprake van 

olie/aromatenverontreiniging in relatie tot de spot ten westen van de woning.  

 

In het kelderwater zijn géén verontreinigingen aangetoond. 

 

Asbest 
 Ter plaatse van het nader onderzoek naar asbest in de bodem (RE1 en RE2; zie bijlage 2) is 

geen asbest aangetoond in gehalten hoger dan 100 mg/kg ds. De grond mag voor wat asbest 

betreft, vrij worden bewerkt, hergebruikt of vrij worden toegepast. De onderzochte bodemlaag 

dient wel als asbesthoudend te worden beschouwd met een asbestgehalte onder de 

interventiewaarde. 

 Indicatief is in de grond een oppervlakkige, ernstige asbestverontreiniging aangetoond aan de 

noordwestzijde van de loods (door afstroom van het asbesthoudende dak van de loods). 

Indicatief is tevens vastgesteld dat de bodem van de tuin aan de oost/zuidzijde van de 

woning, de bodem onder de loods alsmede de slootdempingen asbestverdacht zijn. 

 
4.1.2 Saneringsgerichte onderzoeken 
Kwaliteit diverse grondlagen, civieltechnische herbruikbaarheid van grond 
De bovengrond onder en rondom de loods is indicatief getoetst als klasse industrie waarbij deze 

laag onder de verharding aan de zuidzijde van de loods 0,2 m dik is en onder de loods circa 

0,4 m dik. Rondom de woning (inclusief het terreindeel noordwestelijk hiervan) is de bovengrond 

tot 0,5 m -mv indicatief getoetst als altijd toepasbaar of als klasse wonen. Ten noordwesten van 

de woning is de laag van 0,5 tot 1,0 m -mv ook nog toepasbaar als klasse industrie.  

De diepere bodemlagen zijn merendeels sterk verontreinigd en daarmee niet toepasbaar. Bij 

boring 1745 ten zuiden van de woning is een licht tot matig verontreinigde laag indicatief getoetst 

als klasse industrie. Mogelijk is dit ook het geval voor diepere bodemlagen die niet ernstig zijn 

verontreinigd. 

Het aanwezige zwak lemige, fijn zand is civieltechnisch toepasbaar als draineerzand. 

 

Asfalt 
Het asfalt is niet-teerhoudend. 
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Asbest in woning en loods 
Middels een asbestinventarisatie van de loods en woning is vastgesteld dat er meerdere 

asbesthoudende toepassingen zijn en tevens het redelijke vermoeden bestaat dat meer 

asbesthoudende toepassingen aanwezig zijn. De rapportage met asbestinventarisatie is 

opgenomen in bijlage 11. 

 

Flora en faunascan 
Voor de flora en fauna is een quickscan uitgevoerd. Hieruit is naar voren gekomen dat de 

voorgenomen werkzaamheden mogelijk een negatief effect hebben op verblijfplaatsen van 
vleermuizen (inclusief de functies van foerageergebied en vliegroute) en op nestlocaties van 
huismus, gierzwaluw, kerkuil en steenuil. Afhankelijk van de resultaten van het benodigde nader 

onderzoek is wellicht een ontheffing van de Flora- en faunawet is nodig. Negatieve effecten op 

broedende vogels en rugstreeppad zijn te voorkomen door werkzaamheden buiten het 

broedseizoen (globaal tussen maart en juli) uit te voeren en voorafgaand aan de werkzaamheden 

een amfibieënscherm te plaatsen. Het amfibieënscherm dient in de periode tussen mei en begin 

augustus geplaatst te worden. De quickscan is opgenomen in bijlage 12. 

 

 

Bemalingsadvies 
Uit het bemalingsadvies blijkt dat de doorlatendheid op korte afstand sterk verschilt waardoor 

debieten tussen 1 en 17 m3/u zijn te verwachten om de ontgraving tot maximaal 4 m -mv mogelijk 

te maken. De grondwateronttrekking is meldingsplicht. Lozen op oppervlaktewater of riool behoort 

vooralsnog allebei tot de mogelijkheden. Het advies is opgenomen in bijlage 13. 

 
4.2 Aanbevelingen 
De aanbeveling is om een herbeschikking aan te vragen voor beide gevallen van ernstige 

bodemverontreiniging waarvan het geval arseen en overige bestrijdingsmiddelen spoedeisend is 

vanwege de verspreidingsrisico’s. 

 

Onderzoekstechnisch bevelen wij verder het volgende aan:  

 Verontreinigingssituatie. Het verdient aanbeveling om - in combinatie met benodigd nader 

asbestonderzoek (zie hierna) - kort voor aanvang van de sanering de verontreiniging aan de 

oostzijde van de woning verticaal nader in beeld te brengen alsmede de omvang van de spot 

ten noordwesten van de loods 

 Asbest in bodem. Kort vóór de ontgravingswerkzaamheden - na sloop - op de 

asbestverdachte locaties een nader asbestonderzoek laten uitvoeren 
 Asbest in loods en woning.  

 Voorafgaand aan de sloop een (destructief) Type B onderzoek uit te laten voeren naar de 

vermoedelijk aanwezige asbesthoudende toepassingen 
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 Alle asbestverwijderingswerkzaamheden uit te laten voeren door een gespecialiseerd 

asbestverwijderingsbedrijf met een SC-530 procescertificaat 

 Indien niet op korte termijn wordt gesaneerd, wordt volgens de norm NEN 2991 ‘Lucht- 

Risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin asbesthoudende 

materialen zijn verwerkt’ geadviseerd om een asbestbeheersplan op te stellen 

 Aanbevolen wordt om de gebruikers, het onderhoudspersoneel en de brandweer te 

informeren over de aanwezigheid van asbesthoudende materialen 

 Flora en fauna. Gelet de planning om de sanering 2016 uit te voeren, wordt aanbevolen om 

op zo kort mogelijke termijn mitigeren maatregelen te gaan treffen in combinatie met nader 

onderzoek naar aanwezigheid op en gebruik van de locatie door genoemde soorten 
 Bemaling. Voor een beter inzicht in de bemalingsdebieten is een modflow model nodig in 

combinatie met aanvullend onderzoek. Een andere optie is om een proefbemaling uit te 

voeren kort voor/bij aanvang van de sanering.  
Zuiveringstechnisch zal waarschijnlijk het de voorkeur hebben om het grondwater te lozen op 

het riool (deze mogelijkheid wordt tijdens het opstellen van dit rapport nagegaan bij de 

gemeente). Zodra bekend is waarop kan worden geloosd, is met de bepaalde gehalten aan 

verontreinigingen en macroparameters de wijze van zuiveren te bepalen 
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Regionale ligging van de onderzoekslocatie Bijlage I

Opdrachtgever Schaal Status

Project Formaat Projectnummer

Onderdeel Dat. 16.11.2015 10:49 Tekeningnummer

Getek.  TDA

Gec.   arj

Provincie Noord-Brabant

Sanering Kortendijk 2 in Nieuw-Vossemeer 

1 : 25,000 Definitief

A4-Portrait 1233362

0
Regionale ligging van de onderzoekslocatie

Postbus 133
7400 AC Deventer
Tel. (0570)699911
Fax (0570)699666
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2 Overzichtskaart situering monsterpunten saneringsgericht 
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Provincie Noord-Brabant

Bodemsanering Kortendijk 2 Nieuw Vossemeer

Aanvullend bodemonderzoek
Situering monsterpunten

A3
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3 Veiligheid en kwaliteit  
 

 



 

 

 
 
Het keurmerk ‘kwaliteitswaarborg Bodembeheer’ geeft aan dat de activiteiten in het kader van bodembeheer, 
waaronder veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek goed en betrouwbaar volgens door de 
overheid opgestelde protocollen en programma’s zijn uitgevoerd. Tauw bv is erkend voor het uitvoeren van 
veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek conform de protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. 
Tauw bv verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van BRL 
SIKB 2000. Bij interne opdrachtverlening is gebruik gemaakt van interne functiescheiding onder de voorwaarden die 
het Besluit bodemkwaliteit hieraan stelt. 

 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform BRL SIKB 2000: Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB 

procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek: 

 Protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, 

nemen van grondmonsters en waterpassen 

 Protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters 

 Protocol 2018: Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 

 
Tauw verklaart hierbij dat het een onafhankelijke positie heeft (en kan behouden) ten opzichte 

van de opdrachtgever. Dat wil zeggen dat er geen organisatorische relatie bestaat met de 

opdrachtgever (zuster- of moederbedrijf) of diens eigenaar. 

 

De monsternamepunten zijn in het veld ingemeten ten opzichte van een vast punt. 

 

Het NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerde milieulaboratorium van AL-West heeft de analyses 

uitgevoerd volgens de regeling AS 3000. 

 

De aanwezigheid en ligging van kabels en leidingen is bepaald door het doen van een  

KLIC-melding. 
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1a 1b
2 3
4 5

Achter
Stal

50 M2
<25% 
>25% vegetatie Waterplassen anders: ……
ja nee

<25% >25%
geen

type stukjes gram
4 4 343

90 - 100 %

RE2 Tuin
400 M2

<25% 
>25% vegetatie Waterplassen anders: Verhard
ja nee gazon

<25% >25%
geen

type stukjes gram

50 - 70 %

RE1

600 M2
<25% 
>25% vegetatie Waterplassen anders: Verhard
ja nee

<25% >25%
geen

type stukjes gram

90-100 - %

Type grond Efficiëntie

90-100%

70-90%

70-90%

50-70%

ADVISEUR: ovs
VELDMEDEWERKER: AOD
DATUM:

PROJECTNAAM: Kortendijk 2 in Nieuw-Vossemeer
PROJECTNUMMER: 1233456
OPDRACHTGEVER: Provincie Noord-Brabant

26-10-2015
Toelichting type asbestverdachtmateriaal

Monstercode:
Zie Boris

Bedekking maaiveld:
Oppervlakte:

Eindtijd: 
(UU:MIN): 12:20 Soort neerslag:

Vegetatie verwijderd: 

RUIMTELIJKE EENHEID 
(RE) nummer:

Begintijd 
(UU:MIN): 12:10

Verslag 
neerslag: geen neerslag

Inspectie-efficiëntie :

vermoedelijke herkomst
Dak van Stal

Indien ja wat is de bedekkingsgraad na verwijdering : 
Aangetroffen asbest:  

bruinkoord en bruin of blauw isolatie 
materiaalzachte brandwerende platen
harde vlakke en golfplaten, ac-buizen  
met alleen witte vezels

wit koord of wit isolatie materiaal
harde vlakke en golfplaten, ac- buizen met zichtbare blauwe 
vezelsspijkerplaat (ca 2-3mm) dun

RUIMTELIJKE EENHEID 
(RE) nummer:

Monstercode:

Bedekking maaiveld:

Vegetatie verwijderd: 
Indien ja wat is de bedekkingsgraad na verwijdering : 
Aangetroffen asbest:  

vermoedelijke herkomst

Oppervlakte:
Eindtijd: 
(UU:MIN): 14:40 Soort neerslag:

Begintijd 
(UU:MIN): 14:30

Verslag 
neerslag: geen neerslag

RUIMTELIJKE EENHEID 
(RE) nummer:

Begintijd 
(UU:MIN): 9:00

Inspectie-efficiëntie :

Verslag 
neerslag: geen neerslag

Inspectie-efficiëntie :
Inspectie-efficiëntie toelichting NEN 5707

Zand

Klei

Oppervlakte:
Eindtijd: 
(UU:MIN): 9:10

Bedekking maaiveld:

Vegetatie verwijderd: 

Soort neerslag:

Indien ja wat is de bedekkingsgraad na verwijdering : 
Aangetroffen asbest:  

vermoedelijke herkomst Monstercode:

Droog, los en geen vegetatie

Conditie maaiveld

Vochtig, vastgereden en/of matige vegetatie

Droog, los en geen vegetatie

Vochtig, vastgereden en/of matige vegetatie



Achter stelling formulier versie 1.1

400 M2

1a 1b
2 3
4 5

lengte 
sleuf/gat cm breedte in cm diepte 

in cm
Ø boor 
cm Foto nummers:

1735 SLEUF 250 45 50

laag in: van cm tot cm grond soort 
(s.m.)

% d.s. 
grond type 1 gram stukjes mg/kg type 2 gram stukjes mg/kg type 3 gram stukjes mg/kg Totaal mg/kg 

Asbest
MM-
code

sleuf 100 150 licht 
puinigzand/klei 75 4 92 1 32 0 0 32

0 0 0 0

0 0 0 0

lengte 
sleuf/gat cm breedte in cm diepte 

in cm
Ø boor 
cm Foto nummers:

1728 SLEUF 230 45 5

laag in: van cm tot cm grond soort 
(s.m.)

% d.s. 
grond type 1 gram stukjes mg/kg type 2 gram stukjes mg/kg type 3 gram stukjes mg/kg Totaal mg/kg 

Asbest
MM-
code

sleuf 0 5 sterk humeus 
zand (1,5) 65 4 343 4 1699 0 0 1699

0 0 0 0
0 0 0 0

lengte 
sleuf/gat cm breedte in cm diepte 

in cm
Ø boor 
cm Foto nummers:

SLEUF

laag in: van cm tot cm grond soort 
(s.m.)

% d.s. 
grond type 1 gram stukjes mg/kg type 2 gram stukjes mg/kg type 3 gram stukjes mg/kg Totaal mg/kg 

Asbest
MM-
code

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

lengte 
sleuf/gat cm breedte in cm diepte 

in cm
Ø boor 
cm Foto nummers:

laag in: van cm tot cm grond soort 
(s.m.)

% d.s. 
grond type 1 gram stukjes mg/kg type 2 gram stukjes mg/kg type 3 gram stukjes mg/kg Totaal mg/kg 

Asbest
MM-
code

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

lengte 
sleuf/gat cm breedte in cm diepte 

in cm
Ø boor 
cm Foto nummers:

laag in: van cm tot cm grond soort 
(s.m.)

% d.s. 
grond type 1 gram stukjes mg/kg type 2 gram stukjes mg/kg type 3 gram stukjes mg/kg Totaal mg/kg 

Asbest
MM-
code

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Verzamelmonster asbestverdachtmateriaal

% vocht: 15.6 16 14.7 Opm. Opm.
mp+traject:

Mengmonsterregistratie (gewicht in kg):

MM code: Registratie in Boris? Barcode MM Kwar-
tering ?

aantal x  
gekwart
eerd

1 0 50
2 50 100
3 100 150
4 100 150
5

6

Minimale monstergrootte kg:

1.3
0.8
0.3

Monster gewicht 
(KG)

gewicht  voor 
kwartering (KG)

0.0

10.80
11.40
11.10
12.00Ja, zie boorstaat

Kwartering alleen nodig >20% 
puin/bodemvreemd !!

Nee, volledig invullenReg. vocht meting in Boris?:

Korrelgrootte bepaling (D95) mm geschat en minimale 
greepgrootte (!!! alleen nodig bij meer dan 20% 
bodemvreemd materiaal):

Geschatte korrelgrootte D95:Geschatte korrelgrootte D95:

Minimale greepgrootte kg: Minimale greepgrootte kg:

Minimale monstergrootte kg:

bodemlaag van-tot (cm)

Barcode VZ 2

van sleuven (nrs.)

PROJECTNAAM: Kortendijk 2 in Nieuw-Vossemeer
PROJECTNUMMER: 1233456
OPDRACHTGEVER: Provincie Noord-Brabant
ADVISEUR:

Eindtijd: (UU:MIN):

geen neerslag

Soort neerslag:15:30

Verslag neerslag:15:00RE2

ovs

Grepen (12x) genomen 
met:
Grepen genomen uit 
sleuf (diepte):

Aangetroffen asbest, zie tabel boven voor type:

Gewicht totaal (kg): Gewicht totaal (kg):

Gewicht residu >16mm (kg): Gewicht residu >16mm (kg):

Toelichting type asbestverdachtmateriaal:

1 Zeeftest 16mm (indien puin): 2 Zeeftest 16mm (indien puin):

wit koord of wit isolatie materiaal
harde vlakke en golfplaten, ac- buizen met zichtbare blauwe vezels
spijkerplaat (ca 2-3mm) dun

bruinkoord en bruin of blauw isolatie materiaal
zachte brandwerende platen
harde vlakke en golfplaten, ac-buizen  met alleen witte vezels

Meetpunt nr:

Meetpunt nr:

Meetpunt nr:

Meetpunt nr:

VELDMEDEWERKER: AOD
DATUM: 26-10 t/m 29-10-2015

RUIMTELIJKE EENHEID (RE) nummer: Begintijd (UU:MIN):

Oppervlakte:

Registratie lagen met asbest verdacht materiaal Aangetroffen asbest, zie tabel boven voor type:

Registratie lagen met asbest verdacht materiaal Aangetroffen asbest, zie tabel boven voor type:

Meetpunt nr:

Registratie lagen met asbest verdacht materiaal Aangetroffen asbest, zie tabel boven voor type:

Registratie lagen met asbest verdacht materiaal Aangetroffen asbest, zie tabel boven voor type:

Code VZ 1

Barcode VZ 1

bodemlaag van-tot (cm)

Code VZ 2 #DIV/0!

Grepen (12x) genomen 
met:
Grepen genomen uit 
sleuf (diepte):van sleuven (nrs.)

Registratie lagen met asbest verdacht materiaal

Percentage puin/bodemvreemd: Percentage puin/bodemvreemd:

Residu >16 (KG)

Zie Boris
Zie Boris
Zie Boris
Zie Boris

Sleuven (nrs.)

1034-1035-1036
1034-1035-1036
1035-1036

1034

Ja, zie boorstaat
Ja, zie boorstaat
Ja, zie boorstaat

diepte van-tot (cm)

#DIV/0!
Korrelgrootte bepaling (D95) mm geschat en minimale 
greepgrootte (!!! alleen nodig bij meer dan 20% 
bodemvreemd materiaal):



1 01-01-2013

Tauw bv

klei
kleiig

leem
siltig

fijn zand
zandig

matig grof zand

zeer grof zand

grind
grindig

veen
humeus

2 01-01-2013

Tauw bv

klei
zwak fijnzandig

leem
matig zandig

fijn zand
sterk humeus

matig grof zand
sterk humeus

zwak kleiig

0.00 t.o.v. MV

-1.00

-2.00

-3.00

-4.00

-5.00

3 01-01-2013

Tauw bv

1

2

3

0.10

G:

Legenda boorprofielen

arcering conform NEN 5104

Indicatieve
geurzone
1 = zeer licht
2 = licht
3 = matig
4 = sterk
5 = zeer sterk

Bijzonderheid
1 = zeer licht
2 = licht
3 = matig
4 = sterk
5 = zeer sterk

plaatsingsdatum boring
monsterpunt nummer

bovenkant peilbuis tov mv

monstercodering

steekbusmonster

grondwaterstand

peilbuis

bodemluchtmonster

casing

bentoniet

grind

filter

deskundige



0.00 t.o.v. MV

-0.50

-1.00

-1.50

-2.00

-2.50

-3.00

1233456 :  Nieuw Vossemeer Projectmanagement en ondProfielen conform NEN 5104

1701 26-10-2015

Tauw bv

2

1

asfaltlaag

slakkenlaag
OVERIG

grijs (licht)
bruin (licht)

betonbr

riversd

1702 26-10-2015

Tauw bv

2

1

asfaltlaag

slakkenlaag
OVERIG

grijs (licht)
bruin (licht)

betonbr

riversd

1703 26-10-2015

Tauw bv

1

2

bruin

bruin

edelman



0.00 t.o.v. MV

-0.50

-1.00

-1.50

-2.00

-2.50

-3.00

1233456 :  Nieuw Vossemeer Projectmanagement en ondProfielen conform NEN 5104

1704 26-10-2015

Tauw bv

1

2

bruin

bruin

edelman

1705 26-10-2015

Tauw bv

1

2

baksteen(1/grof)

bruin

bruin

edelman

1706 26-10-2015

Tauw bv

1

2

kleibrokjes(1/m.grof)

bruin

bruin (licht)

edelman



0.00 t.o.v. MV

-0.50

-1.00

-1.50

-2.00

-2.50

-3.00

1233456 :  Nieuw Vossemeer Projectmanagement en ondProfielen conform NEN 5104

1707 26-10-2015

Tauw bv

1

2

puin(2/m.grof)
kleibrokjes(1/m.grof)

bruin

bruin (licht)

edelman

1708 26-10-2015

Tauw bv

1

2

puin(1/fijn)

kleibrokjes(1/m.grof)

bruin

bruin (licht)

edelman

1709 26-10-2015

Tauw bv

1

2

puin(1/fijn)

kleibrokjes(1/m.grof)

bruin

bruin (licht)

edelman



0.00 t.o.v. MV

-0.50

-1.00

-1.50

-2.00

-2.50

-3.00
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1710 26-10-2015

Tauw bv

1

2

puin(1/fijn) bruin

geel (licht)
bruin (licht)

edelman

1711 26-10-2015

Tauw bv

1

2

puin(1/fijn)
kooldeeltjes(1/fijn) bruin

geel (licht)
bruin (licht)

edelman

1712 26-10-2015

Tauw bv

2

1

puin(1/fijn) bruin

geel (licht)
bruin (licht)

edelman



0.00 t.o.v. MV

-0.50

-1.00

-1.50

-2.00

-2.50

-3.00
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1713 26-10-2015

Tauw bv

1

2

bruin

geel (licht)
bruin (licht)

edelman

1714 26-10-2015

Tauw bv

1

2

puin(1/fijn) bruin

geel (licht)
bruin (licht)

edelman

1715 26-10-2015

Tauw bv

1

2

puin(1/fijn) bruin

geel (licht)
bruin (licht)

edelman



0.00 t.o.v. MV

-0.50

-1.00

-1.50

-2.00

-2.50

-3.00
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1716 26-10-2015

Tauw bv

2

1

klinkerlaag

bruin

grijs
bruin

riversd

1717 26-10-2015

Tauw bv

1

2

puin(1/fijn)

roest(1/fijn)

bruin

geel (licht)
bruin (licht)

edelman

1718 26-10-2015

Tauw bv

1

2

puin(1/fijn)

roest(1/fijn)

bruin

geel (licht)
bruin (licht)

edelman



0.00 t.o.v. MV

-0.50

-1.00

-1.50

-2.00

-2.50

-3.00
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1719 26-10-2015

Tauw bv

2

1

puin(1/fijn)

roest(1/fijn)

bruin

geel (licht)
bruin (licht)

edelman

1720 26-10-2015

Tauw bv

1

2

puin(1/fijn)

roest(1/fijn)

bruin

geel (licht)
bruin (licht)

edelman

1721 26-10-2015

Tauw bv

1

2

puin(1/fijn)

roest(1/fijn)

bruin

geel (licht)
bruin (licht)

edelman



0.00 t.o.v. MV

-0.50

-1.00

-1.50

-2.00

-2.50

-3.00
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1722 26-10-2015

Tauw bv

1

2

puin(1/fijn)

roest(1/fijn)

bruin

geel (licht)
bruin (licht)

edelman

1723 26-10-2015

Tauw bv

1

2

puin(1/fijn) bruin edelman

1724 26-10-2015

Tauw bv

1

2

puin(1/fijn) bruin edelman



0.00 t.o.v. MV
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1725 26-10-2015

Tauw bv

1

2

puin(3/m.grof)

bruin

bruin

geel (licht)
bruin (licht)

edelman

1726 26-10-2015

Tauw bv

1

2

puin(1/fijn) bruin edelman

1727 26-10-2015

Tauw bv

1

2

puin(2/m.grof)

bruin (licht)

bruin



0.00 t.o.v. MV

-0.50
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1728 26-10-2015

Tauw bv

MM14 stuks
343 gram
golfplaat

bruin (donker) spade

1730 27-10-2015

Tauw bv

5

4

2MM2

1

3

6

7

230 x 45
klinkerlaag

PPM: 0,0

puin(3/m.grof)
PPM: 130,0

olieplaatjes(3)

PPM: 80,0

PPM: 12,0

olieplaatjes(2)
veenbrokjes(1/fijn)

PPM: 0,0

geel (licht)
bruin (licht)

bruin

bruin

grijs
bruin

grijs (licht)

grijs (licht)

steekbs
mob. kraan

edelman

1731 27-10-2015

Tauw bv

2

3

4

1MM2

230 x 45
klinkerlaag

PPM: 0,0

puin(3/m.grof)

geel (licht)
bruin (licht)

bruin

bruin

mob. kraan

edelman
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1732 27-10-2015

Tauw bv

3

4

1MM2

2

240 x 45
klinkerlaag

PPM: 0,0

puin(3/m.grof)

geel (licht)
bruin (licht)

bruin

bruin

grijs (licht)

mob. kraan

edelman

1733 27-10-2015

Tauw bv

2

3

4

1MM2

220 x 45
klinkerlaag

PPM: 0,0

puin(1/fijn)

geel (licht)
bruin (licht)

bruin

bruin

grijs

mob. kraan

edelman

1734 27-10-2015

Tauw bv

2 3

1MM2

4

5

250 x 45
tegels

PPM: 0,0

puin(2/m.grof)
slakken(2/fijn)

PPM: 10,0

PPM: 2,0

PPM: 0,0

geel (licht)

bruin

grijs

grijs (licht)

mob. kraan

edelman
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1735 27-10-2015

Tauw bv

1MM3

3MM4

2

4

PPM: 0,0

250 x 45
puin(1/fijn)

gdpte sloot?
92 gram

puin(3/grof)
glas(1/m.grof)
plastic(1/fijn)

1 stuk
asbest

bruin

grijs
bruin

grijs (licht)

mob. kraan

edelman

1736 27-10-2015

Tauw bv

1

3

4

2MM3

220 x 45
klinkerlaag

puin(1/fijn)

geel (licht)

grijs

grijs

mob. kraan

edelman

1737 27-10-2015

Tauw bv

2MM3

1

3

4

230x 45
klinkerlaag

puin(1/fijn)

geel (licht)

grijs

grijs

mob. kraan

edelman
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1738 27-10-2015

Tauw bv

4

2MM3

1

3

5

240 x 45
klinkerlaag

PPM: 0,0

PPM: 20,0

puin(2/m.grof)

PPM: 36,0

PPM: 1,0

PPM: 0,0
grijs (licht)

mob. kraan

edelman

1739 27-10-2015

Tauw bv

4

2MM3

1

3

5

230 x 45
klinkerlaag

PPM: 0,0

PPM: 130,0

olieplaatjes(3)
puin(1/fijn)

PPM: 190,0

PPM: 38,0

PPM: 2,0

geel (licht)

grijs

bruin (licht)
grijs

mob. kraan

edelman

1741 28-10-2015

Tauw bv

1

2

3

4

5

tegels

geel (licht)

grijs
bruin

bruin (licht)

grijs

oliepan
edelman

zuigerb
oliepan
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1742 28-10-2015

Tauw bv

2

3

4

5

1

tegels

puin(3/m.grof)

geel (licht)

grijs
bruin

grijs

grijs

grijs (licht)

riversd
oliepan

edelman
stootijzer

oliepan
edelman

zuigerb
oliepan

1743 28-10-2015

Tauw bv

1

2

3

4

puin(1/fijn)

puin(3/m.grof)

bruin

grijs
bruin

grijs

edelman

pulsbr

guts

1744 28-10-2015

Tauw bv

1

2

3

4

5

tegels

puin(2/m.grof)

puin(1/fijn)

slib(2/fijn)

geel (licht)

bruin (licht)

bruin

bruin

bruin

edelman
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-0.50
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1745 28-10-2015

Tauw bv

1

2

3

5

4

puin(2/fijn)

puin(3/m.grof)
metaal(1/fijn)

glas(1/fijn)

geel (licht)

bruin

grijs (donker)
bruin (donker)

grijs

edelman

1746 28-10-2015

Tauw bv

1

2

3

4

bruin

bruin (donker)
grijs

edelman

1747 28-10-2015

Tauw bv

br gestaakt

1

2

3

4

5

geel (licht)

bruin (licht)

grijs (licht)

grijs

edelman

arj
Rectangle
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1748 28-10-2015

Tauw bv

1

2

3

4

5

6

bruin

edelman

riversd

1749 28-10-2015

Tauw bv

br gestaakt

1

2

3

leiding?

bruin

grijs (licht)
bruin (licht)

grijs
bruin

edelman

1750 29-10-2015

Tauw bv

1

2

5

3

4

puin(2/m.grof)

puin(3/m.grof)

bruin

bruin

geel (licht)

edelman

zuigerb

arj
Rectangle
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1751 29-10-2015

Tauw bv

1

2

3

4

5

puin(1/fijn)

bruin (licht)

bruin

bruin

grijs

edelman

zuigerb

1752 29-10-2015

Tauw bv

1

3

4

2

puin(2/m.grof)

bruin (donker)

geel (licht)

bruin

bruin

grijs (licht)
bruin (licht)

edelman

zuigerb

1753 29-10-2015

Tauw bv

1

3

4

2

puin(1/fijn)
glas(1/fijn)

bruin (donker)

geel (licht)

bruin

bruin

grijs (licht)
bruin (licht)

edelman

zuigerb
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1754 29-10-2015

Tauw bv

1

4

2

3

puin(1/fijn)
kooldeeltjes(1/fijn)

bruin (donker)

geel (licht)

bruin

grijs (licht)
bruin (licht)

edelman

zuigerb

1755 29-10-2015

Tauw bv

br gestaakt

1

2

3

puin(1/fijn)

puin(3/m.grof)

bruin (licht)

bruin

bruin

edelman

1756 29-10-2015

Tauw bv

1

3

4

5

2

puin(2/fijn)

bruin (licht)

geel (licht)

bruin

grijs (licht)
bruin (licht)

edelman

zuigerb
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1757 29-10-2015

Tauw bv

1

2

3

4

puin(2/fijn)

bruin

bruin (licht)

bruin

grijs (licht)
bruin (licht)

grijs (licht)
bruin (licht)

edelman

zuigerb



Grondwaterbemonsteringsdata 
 

 

Peilbuis Filterdiepte 

(m -mv) 

Datum GWS 

(m -bp) 

pH 

(-) 

EC 

(µS/cm) 

Troebelheid 

(ntu) 

Opmerking 

1743 1,00 1,70 29-10-2015 1,00 7,80 630 90 - 

1747 1,00 2,00 29-10-2015 1,30 6,80 1.125 70 - 

1748 2,00 3,00 29-10-2015 1,30 7,30 375 55 - 

14628 5,00 6,00 28-10-2015 0,82 6,64 1.060 25 - 

142131 1,40 2,40 28-10-2015 0,82 7,60 765 5 - 

1620322 1,50 2,50 28-10-2015 0,77 6,63 1.205 50 Drijflaag 1 cm. 

 



 

Samenstelling (meng)monsters en analyses 
Deellocatie Monstertype Monster- 

omschrijving 
Samenstelling en 
bijzonderheden 

Analyses 

Tuin Bovengrond 1703 (0,1-0,5) + 1704 
(0-0,5) + 1705 (0,1-0,5) 

Zand; geen bijzonderheden NEN-standaardpakket 
grond1), arseen, lutum 
en organisch stof 

 Bovengrond 1716 (0,1-0,6) + 1725 
(0,11-0,5) + 1727 (0,2-
0,7) 

Zand; geen bijzonderheden NEN-standaardpakket 
grond, arseen, lutum 
en organisch stof 

 Bovengrond 1708 (0-0,5) + 1710 
(0,09-0,5) + 1712 (0-
0,5) + 1719 (0-0,5) + 
1723 (0-0,5) 

Zand; sporen puin NEN-standaardpakket 
grond, arseen, lutum 
en organisch stof 

 Ondergrond 1703 (0,5-1,0) + 1704 
(0,5-1,0) + 1705 (0,5-
1,0) 

Klei geen bijzonderheden NEN-standaardpakket 
grond, arseen, lutum 
en organisch stof 

 Ondergrond 1707 (0,5-1,0) + 1708 
(0,5-1,0) + 1709 (0,5-
1,0) + 1710 (0,5-1,0) + 
1711 (0,5-1,0) 

Zand; sporen puin NEN-standaardpakket 
grond, arseen, lutum 
en organisch stof 

 Ondergrond 1713 (0,5-1,0) + 1717 
(0,5-1,0) + 1723 (0,5-
1,0) + 1725 (0,5-0,9) + 
1727 (0,7-1,0) 

Zand; lichte tot matige 
bijmenging met puin 

NEN-standaardpakket 
grond, arseen, lutum 
en organisch stof 

Vermoedelijke 
stort 

Grond met bijmengingen 1725 (0,5-0,9) + 1750 
(1,5-1,8) + 1754 (1,0-
1,5) + 1755 (1,0-1,3) + 
1756 (0,5-0,9) 

Zand: lichte tot matige 
bijmenging met puin en lichte 
bijmenging met kooldeeltjes 

Pollusol-pakket en 
asbest klassiek 

Vermoedelijke 
slootdemping 

Grond; overige 
verontreinigingen 

1735 (1,0-1,5) Overige verontreinigingen Pollusol-pakket 

 Grond met bijmengingen 1745 (1,6-2,0) Zand; matige bijmenging met 
puin en lichte bijmenging met 
glas en metaal 

NEN-standaardpakket 
grond, arseen lutum, 
organisch stof en 
asbest klassiek 

 Grondwaterkwaliteit ten 
behoeve van bemaling 

Pb 1743 F(1,0-1,7) - NEN afvalwater 
standaardpakket, 
arseen, mangaan, 
IJzer(III)-pakket, 
stikstof-Kjelldahl, 
chloride, sulfaat, totaal 
fosfor en CZV 

 Grond met bijmengingen 1750 (1,0-1,5) + 1752 
(0,5-1,0) + 1753 (0,5-
1,0) + 1754 (0,5-1,0) 

Zand; lichte bijmenging met puin 
en lichte bijmenging met glas en 
kooldeeltjes 

Pollusol-pakket 

RE1 Vermoedelijk schoon 
straatzand onder 
verharding 

1730 (0,08-0,2) Zand; geen bijzonderheden NEN standaardpakket 
grond en  arseen* 

 Grond met bijmengingen 1730 (0,2-0,3) + 1731 
(0,15-0,5) + 1732 (0,15-
0,5) + 1733 (0,15-0,5) 

Zand; matige bijmenging met 
puin 

Uitgebreid-pakket2), 
lutum en organisch stof 

 Dieper gelegen grond 
zonder bijmengingen 

1730 (1,5-2,0) + 1734 
(1,5-2,0) + 1737 (1,5-
2,0) + 1738 (1,3-1,8)  

Zand; geen bijzonderheden Uitgebreid-pakket, 
lutum en organisch stof 

 Asbestverdachte grond 
uit sleuven 1730 t/m 
1734 

MM2  Zand; lichte tot matige 
bijmenging met puin en lichte 
bijmenging met slakken 

Asbest in grond 10 kg 

Oliespots Grond; overige 
verontreinigingen 

1734 (0,2-0,7) Zand; lichte bijmenging met puin 
en slakken 

Pollusol-pakket 

 Grondwater bij oliespot Pb 14628 - GC-MS vluchtige en 
GC-MS niet vluchtige 
verbindingen 

 Grondwater bij oliespot Pb 1620322 F(1,5-2,5) Drijflaag 1 cm GC-MS vluchtige en 
GC-MS niet vluchtige 
verbindingen 

RE2 Vermoedelijk schoon 
straatzand 

1737 (0,08-0,3) + 1738 
(0,08-0,3) + 1739 (0,08-
0,4) 

Zand; geen bijzonderheden NEN standaardpakket 
grond en arseen*  

 Grond met lichte 
bijmengingen 

1735 (0,5-1,0) + 1737 
(0,3-0,8) + 1738 (0,3-
0,8) 

Zand; sporen puin Uitgebreid pakket* 



Deellocatie Monstertype Monster- 
omschrijving 

Samenstelling en 
bijzonderheden 

Analyses 

 Grond met 
bijmengingen; overige 
verontreinigingen 

1730 (0,3-0,6) + 1738 
(0,8-1,3) + 1739 (0,9-
1,2) 

Zand; lichte bijmenging met puin 
en olieplaatjes 

Pollusol-pakket 

 Vermoedelijk schone klei 1735 (1,5-2,0) + 1739 
(1,5-2,0) 

Zandige klei; geen 
bijzonderheden 

Uitgebreid pakket, 
lutum en organisch stof 

 Asbestverdachte grond 
ter plaatse van sleuven 
1735 t/m 1739 

MM3 Zand; lichte bijmenging met puin Asbest in grond 10 kg 

 Asbestverdachte grond 
ter plaatse van sleuf 
1735 

MM4 Zand; matige bijmenging met 
puin en lichte bijmenging met 
glas en plastic. Asbestverdacht 
plaatmateriaal waargenomen 

Asbest in grond 10 kg 

 Verzamelmonster 
plaatmateriaal ter 
plaatse van sleuf 1735 

1740 (0-0,1)  Asbestverdacht plaatmateriaal Asbest 
verzamelmonster  

Voormalige 
spoelput 

 1736 (0,5-1,0) Overige verontreinigingen Pollusol-pakket 

  Pb 142131 F(1,4-2,4)  NEN afvalwater 
standaardpakket, 
arseen, mangaan, 
IJzer(III)-pakket, 
stikstof-Kjelldahl, 
chloride, sulfaat, totaal 
fosfor, CZV, GC-MS 
vluchtige verbinden en 
GC-MS niet vluchtige 
verbindingen 

Loods Vermoedelijk schoon 
straatzand 

1741-1 + 1742 (0,1-0,4) Zand; matige bijmenging met 
puin 

NEN-standaardpakket 
grond, arseen, lutum, 
organisch stof en 
asbest klassiek 

 Asbest MM1  Verzamelmonster van de grond 
onder het dak aan de achterzijde 
van de loods 

Asbest in grond 10 kg 

 Plaatmateriaal bij boring 
1728 

1729 (0-0,01) Asbestverdacht plaatmateriaal 
 

Asbest 
verzamelmonster 

Huis/ kelder Overige 
verontreinigingen 

1746 (1,5-2,0) + 1747 
(1,8-2,0) + 1748 (2,5-
3,0) + 1749 (1,0-1,5) 

Zand/ klei; geen bijzonderheden Pollusol-pakket 

 Kwaliteit van het 
Kelderwater 

Kelderwater - Minerale olie, vluchtige 
aromaten, 
chloorbenzenen, 
VOCL’s en GC-MS (1-
10 vluchtige 
verbindingen) 

 Kwaliteit van het 
grondwater ter plaatse 
van de kelder 

Pb 1747 F(1,0-2,0) - GS-MS vluchtige 
verbindingen 

 Kwaliteit van het 
grondwater ter plaatse 
van de kelder 

Pb 1748 F(2,0-3,0) - GS-MS vluchtige 
verbindingen 

Civieltechnisch 
hergebruik 

 1730 (1,0-1,5) + 1732 
(0,5-0,8) + 1734 (1,0-
1,5) 

Fijn zand; zwak, kleiig zwak 
humeus 

Civieltechnische 
zeefkromme 

  1735 (1,5-2,0) + 1739 
(1,5-2,0) 

Kleiig fijn zand; geen 
bijzonderheden 

Civieltechnische 
zeefkromme 

  1737 (1,0-1,5) Matig Lemig fijn zand; geen 
bijzonderheden 

Civieltechnische 
zeefkromme 

  1739 (0,4-0,9) Zwak lemig fijn zand Civieltechnische 
zeefkromme 

Asfalt kruising 
Moorseweg/ 
Kortendijk 

 1701 (0-0,2) Asfalt PAK-marker en 
laagopbouw 

  1702 (0-0,2) Asfalt PAK-marker en 
laagopbouw 

  1701 DAB (0-38) + 
1702 DAB (0-40) 

Dicht Asfalt Beton HPLC 

  1701 OAB (38-110) + 
1702 OAB (40-114) 

Open Asfalt Beton HPLC 

  1701 OAB (38-110) + 
1702 OAB (40-114) 

Grind- en open asfaltbeton HPLC 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Bijlage 

5 Toetsingskader 
 

 



 

 

B5.1 Toetsingskader circulaire bodemsanering 2013 
De analyseresultaten zijn getoetst aan de volgende, in landelijk beleid opgenomen, 

toetsingwaarden (normen): 

 De Streefwaarden (voor grondwater) en/of Interventiewaarden (voor grond en grondwater) uit 

de Circulaire Bodemsanering1 

 De Achtergrondwaarden (voor grond) uit bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit2  

 

Daarnaast is voor grond en grondwater ook getoetst aan de Tussenwaarden. Deze waarde is niet 

opgenomen in de Circulaire Bodemsanering en/of Regeling Bodemkwaliteit maar wel in de 

Regeling Uniforme Saneringen (RUS) en in de NEN 5740. De tussenwaarde is gedefinieerd als 

T = ½(AW + I) voor grond en T = ½(S + I) voor grondwater.  

 

In tabel B5.1 is vermeld op welke wijze de toetsingsresultaten zijn weergegeven in 

toetsingstabellen en tekstueel aangeduid in de rapportage. 

 

 
Tabel B5.1 Overzicht toetsingskader 

 

Concentratieniveau voor een stof Weergave in tabellen Omschrijving in de tekst 

≤ AW/S-waarde (of < rapportagegrens) - - 

> AW/S-waarde ≤ T-waarde + Licht verhoogd/verontreinigd 

> T-waarde ≤ I-waarde ++ Matig verhoogd/verontreinigd 

> I-waarde +++ Sterk verhoogd/verontreinigd 

 

 
1 (gewijzigde) Circulaire Bodemsanering die op 1 juli 2013 in werking is getreden (Staatscourant 16675 d.d. 27 juni 2013   
2 (gewijzigde) Regeling bodemkwaliteit die op 1 januari 2014 in werking is getreden (laatste wijzigingen zijn opgenomen in 
Staatscourant 31950, d.d. 15 november 2013)    



 

 

 

 

 

 

 

Bodemtypecorrectie voor grond 

Op basis van de (gewijzigde) bijlage G3 onderdeel III van de Regeling bodemkwaliteit wordt vanaf 

1 november 2013 bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem het analyseresultaat 

omgerekend naar het gehalte voor standaardbodem en vervolgens getoetst aan de 

toetsingswaarde voor standaardbodem. Voor de omrekening naar standaardbodem wordt gebruik 

gemaakt van locatiespecifieke waarden voor organische stof en lutum. 

 

Gevalideerde bodemtoetsing: BoToVa 

De toetsing van analyseresultaten vindt plaats in een geautomatiseerde toetsingsmodule. Deze 

toetsingsmodule maakt gebruik van de landelijke BoToVa4-service voor de validatie van de 

toetsingsresultaten. Op deze wijze is de kwaliteit van de toetsing aan de geldende normen 

geborgd.   

 
B5.2 Toetsingswaarden  
 
Grond 

 

Lutum 25%

Humus 10%

  gAW T I 

  

METALEN 

barium (Ba) - - - 

cadmium (Cd) 0,6 6,8 13 

kobalt (Co) 15 103 190 

koper (Cu) 40 115 190 

kwik (Hg) 0,15 18,1 36 

lood (Pb) 50 290 530 

molybdeen (Mo) 1,5 96 190 

nikkel (Ni) 35 68 100 

zink (Zn) 140 430 720 

  

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

PAK (10 van VROM) 1,5 20,8 40 

  

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN

PCB's (som 7) 0,02 0,51 1 

 
3 Deze gewijzigde bijlage van de regelingkwaliteit is voor het eerst gepubliceerd in Staatscourant 22335, d.d. 2 november 2012) 
4 BoToVa: Bodem Toets- en Validatieservice. Voor meer informatie zie www.botova-service.nl 



 

 

  

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) 190 2595 5000

gAW: Achtergrondwaarden [mg/kg ds] 

T: Tussenwaarden grond [mg/kg ds] 

I: Interventiewaarden grond [mg/kg ds]

  

Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire 

Bodemsanering per 1 juli 2013 (Staatscourant 27 juni 2013, 16675)

Achtergrondwaarden uit Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform 

Staatscourant 2007, 247

 

Grondwater 

 So To Io 

  

METALEN 

barium (Ba) 50 338 625 

cadmium (Cd) 0,4 3,2 6 

kobalt (Co) 20 60 100 

koper (Cu) 15 45 75 

kwik (Hg) 0,05 0,175 0,3 

lood (Pb) 15 45 75 

molybdeen (Mo) 5 153 300 

nikkel (Ni) 15 45 75 

zink (Zn) 65 433 800 

  

AROMATISCHE VERBINDINGEN 

benzeen 0,2 15,1 30 

ethylbenzeen 4 77 150 

tolueen 7 504 1000

xylenen (som) 0,2 35,1 70 

styreen (vinylbenzeen) 6 153 300 

  

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen 0,01 35 70 

  

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN

vinylchloride 0,01 2,51 5 

dichloormethaan 0,01 500 1000

1,1-dichloorethaan 7 454 900 

1,2-dichloorethaan 7 204 400 

1,1-dichlooretheen 0,01 5,01 10 

1,2-dichl.etheen (c+t) 0,01 10 20 

dichloorethenen (som) - - - 

dichloorpropanen (som) 0,8 40,4 80 



 

 

 

 

 

 

 

trichloormethaan (chloroform) 6 203 400 

1,1,1-trichloorethaan 0,01 150 300 

1,1,2-trichloorethaan 0,01 65 130 

trichlooretheen (tri) 24 262 500 

tetrachloormethaan (tetra) 0,01 5,01 10 

tetrachlooretheen (per) 0,01 20 40 

  

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) 50 325 600 

tribroommethaan (bromoform) - 315 630 

  

Niet in STI-lijst van de Wbb 

1,2-dichlooretheen (cis) - - - 

minerale olie C10-C12 - - - 

minerale olie C12-C16 - - - 

minerale olie C16-C20 - - - 

minerale olie C20-C24 - - - 

minerale olie C24-C28 - - - 

minerale olie C28-C32 - - - 

minerale olie C32-C36 - - - 

minerale olie C36-C40 - - - 

ortho-xyleen - - - 

meta- en para-xyleen - - - 

1,2-dichlooretheen (trans) - - - 

1,2-dichloorpropaan - - - 

1,3-dichloorpropaan - - - 

1,1-Dichloorpropaan - - - 

 

So: Streefwaardenwaarden grondwater [ug/l]

To: Tussenwaarden grondwater [ug/l] 

Io: Interventie grondwater [ug/l] 

  

Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire 

Bodemsanering per 1 juli 2013 (Staatscourant 27 juni 2013, 16675)

Achtergrondwaarden uit Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform 

Staatscourant 2007, 247

 

 



 

 

 
B5.2 Toetsing asbest in bodem 
De toetsing van asbest is beschreven in bijlage 3 van de Circulaire bodemsanering 2013. Er is 

sprake van een bodemverontreiniging met asbest, waarbij asbest aanwezig is in een gehalte boven 

de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. gewogen (gehalte serpentijn asbest + 10x gehalte 

amfibool asbest). De berekening voor de toetsing aan deze norm dient op de volgende wijze te 

worden uitgevoerd: 

 

(10x gehalte amfibool asbest) + (gehalte serpentijn asbest) = < 100 mg/kg d.s. 

 

Chrysotiel (wit asbest) is serpentijn asbest, de overige asbestsoorten zijn amfibolen (met name 

amosiet en crocidoliet). Indien deze norm op een plaats wordt overschreden, dan is sprake van een 

geval van ernstige asbestverontreiniging. 

 

Deze normering heeft de volgende consequenties: 

 Wanneer de interventiewaarde wordt overschreden, zijn de voorschriften van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit en het Productenbesluit asbest van toepassing (de 

werkzaamheden dienen onder asbestcondities (3T-condities) te worden uitgevoerd) 

 Ernst (en spoedeisendheid) van een geval volgens de richtlijnen van de Wet 

bodembescherming kunnen worden vastgesteld 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Bijlage 

6 Getoetste analyseresultaten 
 

 
  



 
Monsteromschrijving 1703 + 1704  

+ 1705 

1716 +  

1725 +  

1727 

1708 +  

1710 +  

1712 +  

1719 +  

1723 

1703 +  

1704 +  

1705 

1707 +  

1708 +  

1709 +  

1710 +  

1711 

Diepte (m -mv) 0-0,5 0,1-0,7 0-0,5 0,5-1 0,5-1 

Lutum (%) 25 25 25 25 25 

Humus (%) 10 10 10 10 10 

  

METALEN 

antimoon (Sb)                     

arseen (As) 27 + 8,9 - 17 - 79 +++ 45 + 

barium (Ba) 108   < 38   72   51   68   

beryllium (Be)                     

cadmium (Cd) < 0,22 - < 0,23 - < 0,2 - < 0,21 - < 0,2 - 

chroom (Cr) ###                     

kobalt (Co) 9,4 - 8,6 - 9,4 - 7,5 - 8,5 - 

koper (Cu) 32 - 26 - 27 - 60 + 26 - 

kwik (Hg) 0,13 - 0,08 - 0,11 - 0,07 - 0,08 - 

lood (Pb) 71 + 49 - 59 + 61 + 40 - 

molybdeen (Mo) < 1,1 - < 1,1 - < 1,1 - < 1,1 - < 1,1 - 

nikkel (Ni) 15,6 - 11,5 - 16,8 - 13,5 - 18 - 

seleen (Se)                     

tin (Sn)                     

vanadium (V)                     

zink (Zn) 95 - 60 - 77 - 62 - 71 - 

  

AROMATISCHE VERBINDINGEN 

benzeen                     

ethylbenzeen                     

tolueen                     

xylenen (som)                     

styreen (vinylbenzeen)                     

fenol                     

  

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

PAK (10 van VROM) 1,1 - 0,39 - 0,69 - 1,9 + 0,44 - 

  

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

vinylchloride                     

dichloormethaan                     

1,1-dichloorethaan                     

1,2-dichloorethaan                     

1,1-dichlooretheen                     

trichloormethaan (chloroform)                     

1,1,1-trichloorethaan                     

1,1,2-trichloorethaan                     

trichlooretheen (tri)                     



tetrachloormethaan (tetra)                     

tetrachlooretheen (per)                     

monochloorbenzeen                     

pentachloorbenzenen                     

hexachloorbenzeen (HCB)                     

pentachloorfenol                     

PCB's (som 7) 0,0304 + < 

0,0245 

- < 

0,0148 

- < 

0,0245 

- 0,0275 + 

  

BESTRIJDINGSMIDDELEN 

chloordaan (som)                     

DDT (som)                     

DDE (som)                     

DDD (som)                     

aldrin                     

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)                     

alfa-endosulfan                     

alfa-HCH                     

beta-HCH                     

gamma-HCH (lindaan)                     

heptachloor                     

heptachloorepoxide (som)                     

hexachloorbutadieen                     

atrazine                     

azinfosmethyl                     

  

OVERIGE STOFFEN 

Dimethyl-ester van benzeendicarbonzuur                     

diethyl ftalaat (DEP)                     

di-isobutyl ftalaat (DIBP)                     

dibutyl ftalaat (DBP)                     

minerale olie (C10-C40) < 102 - < 123 - < 74 - < 123 - < 123 - 

tribroommethaan (bromoform)                     

  

Niet in STI-lijst van de Wbb 

beta-endosulfan                     

Naftaleen (BTEXN)                     

naftaleen < 

0,035 

  < 

0,035 

  < 

0,035 

  < 

0,035 

  < 

0,035 

  

acenaftyleen                     

fenantreen 0,17   < 

0,035 

  0,074   0,31   < 

0,035 

  

acenaftheen                     

antraceen < 

0,035 

  < 

0,035 

  < 

0,035 

  < 

0,035 

  < 

0,035 

  

fluorantheen 0,27   0,075   0,17   0,51   0,095   

fluoreen                     

chryseen 0,13   < 

0,035 

  0,086   0,21   0,063   



benzo(a)antraceen 0,11   < 

0,035 

  0,058   0,21   < 

0,035 

  

benzo(a)pyreen 0,13   < 

0,035 

  0,093   0,21   < 

0,035 

  

benzo(k)fluorantheen 0,06   < 

0,035 

  < 

0,035 

  0,098   < 

0,035 

  

pyreen                     

indeno(1,2,3cd)pyreen 0,1   < 

0,035 

  0,07   0,14   < 

0,035 

  

benzo(ghi)peryleen 0,08   < 

0,035 

  < 

0,035 

  0,12   < 

0,035 

  

benzo(b)fluorantheen                     

dibenz(a,h)anthraceen                     

1,2-dichlooretheen (cis)                     

dieldrin                     

endrin                     

HCH-verbindingen (som)                     

delta-HCH                     

minerale olie C10-C12 9   11   6   11   11   

minerale olie C12-C16 9   11   6   11   11   

minerale olie C16-C20 21   14   8   25   25   

minerale olie C20-C24 15   18   11   30   18   

minerale olie C24-C28 15   18   11   18   18   

minerale olie C28-C32 29   18   11   35   18   

minerale olie C32-C36 15   18   11   18   18   

minerale olie C36-C40 15   18   11   18   18   

ortho-xyleen                     

meta- en para-xyleen                     

1,2-dichlooretheen (trans)                     

iso-propylbenzeen (Cumeen)                     

o-cresol                     

m-cresol                     

p-cresol                     

alfa-methylstyreen                     

mesityleen                     

n-propylbenzeen                     

1,3-dichloorpropeen(c)                     

1,3-dichloorpropeen(t)                     

2,3-dichloorpropeen                     

1,2,3-trichloorpropaan                     

broomchloormethaan                     

dibroomchloormethaan                     

hexachloorethaan (HCE)                     

1,2-dichloorbenzeen                     

1,3-dichloorbenzeen                     

1,4-dichloorbenzeen                     

1,2,3-trichloorbenzeen                     

1,2,4-trichloorbenzeen                     

1,3,5-trichloorbenzeen                     



1,2,3,4-tetrachl.benzeen                     

1,2,3,5-/1,2,4,5-tetrachloorbenzeen                     

2-chloorfenol                     

3-chloorfenol                     

4-chloorfenol                     

2,3-dichloorfenol                     

2,6-dichloorfenol                     

3,4-dichloorfenol                     

3,5-dichloorfenol                     

2,3,4-trichloorfenol                     

2,3,5-trichloorfenol                     

2,3,6-trichloorfenol                     

2,4,5-trichloorfenol                     

2,4,6-trichloorfenol                     

3,4,5-trichloorfenol                     

2,3,4,5-tetrachl.fenol                     

2,3,4,6-tetrachl.fenol                     

2,3,5,6-tetrachl.fenol                     

4-chloor-3-methylfenol                     

PCB-28 < 

0,0029 

  < 

0,0035 

  < 

0,0021 

  < 

0,0035 

  < 

0,0035 

  

PCB-52 < 

0,0029 

  < 

0,0035 

  < 

0,0021 

  < 

0,0035 

  < 

0,0035 

  

PCB-101 < 

0,0029 

  < 

0,0035 

  < 

0,0021 

  < 

0,0035 

  < 

0,0035 

  

PCB-118 < 

0,0029 

  < 

0,0035 

  < 

0,0021 

  < 

0,0035 

  < 

0,0035 

  

PCB-138 0,0071   < 

0,0035 

  < 

0,0021 

  < 

0,0035 

  < 

0,0035 

  

PCB-153 0,0058   < 

0,0035 

  < 

0,0021 

  < 

0,0035 

  < 

0,0035 

  

PCB-180 0,0058   < 

0,0035 

  < 

0,0021 

  < 

0,0035 

  0,0065   

o-ethylfenol                     

m-ethylfenol                     

2,4-dimethylfenol                     

2,5-dimethylfenol                     

2,6-dimethylfenol                     

3,4-dimethylfenol                     

di-isopropylftalaat                     

dipropylftalaat                     

dipentylftalaat                     

diheptylftalaat                     

dinonylftalaat                     

dioctylftalaat                     

benzylbutylftalaat                     

mangaan (Mn)                     

strontium (Sr)                     

azinfos-ethyl                     



bromofos-ethyl                     

bromofos-methyl                     

chloorpyrifos-ethyl                     

coumafos                     

diazinon                     

dimethoaat                     

disulfoton                     

ethion                     

fenitrothion                     

fenthion                     

malathion                     

methidathion                     

mevinfos                     

parathion-ethyl                     

parathion-methyl                     

pyrazophos                     

triazofos                     

trifluralin                     

cyanazine                     

desmetryn                     

prometryn                     

propazine                     

simazine                     

terbutryn                     

terbutylazine                     

trans-chloordaan                     

dichloorbenzonitril                     

2,4-DDD                     

4,4-DDD                     

2,4-DDT                     

4,4-DDT                     

2,4-DDE                     

4,4-DDE                     

endosulfansulfaat                     

isodrin                     

telodrin                     

1,2-dichloorpropaan                     

1,3-dichloorpropaan                     

dibroommethaan                     

droge stof (Ds) (%) 86,7   88,2   87,5   84,6   84,6   

fractie < 2 um                     

x < 2 um                     

fractie < 63 um                     

x < 63 um                     

fractie < 250 um                     

x < 250 um                     

fractie < 2000 um                     

x < 2000 um                     

gloeirest                     



gloeiverlies (organische stof)                     

alifat. koolwaterstoffen                     

cis-chloordaan                     

lutum (fractie<2um) (% van Ds) 25   25   25   25   25   

organische stof (% van Ds) 10   10   10   10   10   

2,4-Dichloorfenol                     

2,5-Dichloorfenol                     

4-Ethylfenol + 3,5-Dimethylfenol                     

alfa-Heptachloorepoxide                     

Bis(ethylhexyl)ftalaat                     

Conclusie STI (BoToVa) > Aw en <= 

Iw 

<= Aw > Aw en <= 

Iw 

> Iw > Aw en <= 

Iw 

Conclusie Bbk partijkeuring indicatief (BoToVa) Toepasbaar 

als klasse 

Wonen 

Altijd 

toepasbaar 

Altijd 

toepasbaar 

Niet 

toepasbaar 

Toepasbaar 

als klasse 

Industrie 

 

###: getoetst aan de I-waarde van Chroom(III) 

   



 
Monsteromschrijving 1713 +  

1717 +  

1723 +  

1725 +  

1727 

1741 +  

1742 

1725 +  

1750 +  

1754 +  

1755 +  

1756 

1750 +  

1752 +  

1753 +  

1754 

1735 

Diepte (m -mv) 0,5-1 0-0,4 0,5-1,8 0,5-1,5 1-1,5 

Lutum (%) 25 25 25 25 25 

Humus (%) 10 10 10 10 10 

  

METALEN 

antimoon (Sb)         < 0,4 - < 0,7 - 4 - 

arseen (As) 35 + 14,3 - 66 ++ 62 ++ 646 +++ 

barium (Ba) 62   79   75   109   117   

beryllium (Be)         0,8   0,7   1   

cadmium (Cd) < 0,2 - < 0,23 - 0,2 - 0,3 - 0,3 - 

chroom (Cr) ###         24 - 25 - 27 - 

kobalt (Co) 7,4 - < 5,6 - 6,4 - 9,4 - 10,6 - 

koper (Cu) 75 + < 6,6 - 120 ++ 576 +++ 159 ++ 

kwik (Hg) 0,11 - < 0,05 - 0,08 - 0,14 - 0,22 + 

lood (Pb) 57 + 21 - 57 + 88 + 81 + 

molybdeen (Mo) < 1,1 - < 1,1 - < 0,7 - < 0,7 - < 0,7 - 

nikkel (Ni) 15 - 10 - 14,1 - 16,4 - 19 - 

seleen (Se)         < 0,7   < 0,7   < 0,7   

tin (Sn)         2 - 3,7 - 11,4 ++ 

vanadium (V)         33 - 34 - 37 - 

zink (Zn) 85 - 80 - 89 - 136 - 113 - 

  

AROMATISCHE VERBINDINGEN 

benzeen         < 0,16 - < 0,12 - < 0,08 - 

ethylbenzeen         < 0,16 - < 0,12 - < 0,08 - 

tolueen         < 0,16 - < 0,12 - < 0,08 - 

xylenen (som)                     

styreen (vinylbenzeen)         < 0,16 - < 0,12 - < 0,08 - 

fenol         0,159 - 0,121 - 0,08 - 

  

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

PAK (10 van VROM) 1,1 - 0,43 -             

  

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

vinylchloride         < 0,06 - < 0,05 - < 0,03 - 

dichloormethaan         < 0,16 - < 0,12 - < 0,08 - 

1,1-dichloorethaan         < 0,32 - < 0,24 - < 0,16 - 

1,2-dichloorethaan         < 0,16 - < 0,12 - < 0,08 - 

1,1-dichlooretheen         < 0,32 - < 0,24 - < 0,16 - 

trichloormethaan (chloroform)         < 0,16 - < 0,12 - < 0,08 - 

1,1,1-trichloorethaan         < 0,16 - < 0,12 - < 0,08 - 

1,1,2-trichloorethaan         < 0,16 - < 0,12 - < 0,08 - 

trichlooretheen (tri)         < 0,16 - < 0,12 - < 0,08 - 



tetrachloormethaan (tetra)         < 0,16 - < 0,12 - < 0,08 - 

tetrachlooretheen (per)         < 0,16 - < 0,12 - < 0,08 - 

monochloorbenzeen         0,32 + 0,24 + 0,16 - 

pentachloorbenzenen         0,032 + 0,024 + < 

0,002 

- 

hexachloorbenzeen (HCB)         0,032 + 0,024 + < 

0,002 

- 

pentachloorfenol         0,159 + 0,121 + 0,27 + 

PCB's (som 7) < 

0,0245 

- 0,076 +             

  

BESTRIJDINGSMIDDELEN 

chloordaan (som)                     

DDT (som)                     

DDE (som)                     

DDD (som)                     

aldrin         0,191   0,2   0,16   

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)                     

alfa-endosulfan         < 

0,003 

- < 

0,002 

- 0,016 + 

alfa-HCH         < 

0,003 

- < 

0,002 

- 0,016 + 

beta-HCH         < 

0,003 

- < 

0,002 

- 0,016 + 

gamma-HCH (lindaan)         < 

0,003 

- < 

0,002 

- 0,016 + 

heptachloor         < 

0,003 

- < 

0,002 

- 0,016 + 

heptachloorepoxide (som)                     

hexachloorbutadieen         0,03 ++(5) 0,02 ++(5) < 

0,002 

- 

atrazine         0,636 ++ 0,483 ++ 0,318 + 

azinfosmethyl         0,636 ++(5) 0,483 ++(5) 0,318 ++(5) 

  

OVERIGE STOFFEN 

Dimethyl-ester van benzeendicarbonzuur         0,32 + 0,24 + 0,16 + 

diethyl ftalaat (DEP)         0,32 + 0,24 + 0,16 + 

di-isobutyl ftalaat (DIBP)         0,32 + 0,24 + 0,16 + 

dibutyl ftalaat (DBP)         0,32 + 0,24 + 0,16 + 

minerale olie (C10-C40) < 123 - < 123 - 209 + 117 - 186 - 

tribroommethaan (bromoform)         < 0,32 - < 0,24 - < 0,16 - 

  

Niet in STI-lijst van de Wbb 

beta-endosulfan         0,001   0,001   0,007   

Naftaleen (BTEXN)                     

naftaleen < 

0,035 

  < 

0,035 

  < 0,04   < 0,04   0,35   

acenaftyleen         0,04   0,04   0,35   

fenantreen 0,19   <   0,13   0,19   0,35   



0,035 

acenaftheen         0,04   0,04   0,35   

antraceen < 

0,035 

  < 

0,035 

  < 0,04   < 0,04   0,35   

fluorantheen 0,28   0,11   0,23   0,36   0,35   

fluoreen         0,04   0,04   0,35   

chryseen 0,13   < 

0,035 

  0,14   0,2   0,35   

benzo(a)antraceen 0,1   < 

0,035 

  0,1   0,16   0,35   

benzo(a)pyreen 0,13   < 

0,035 

  0,15   0,22   0,35   

benzo(k)fluorantheen 0,064   < 

0,035 

  0,07   0,11   0,35   

pyreen         0,18   0,29   0,35   

indeno(1,2,3cd)pyreen 0,1   < 

0,035 

  0,13   0,19   0,35   

benzo(ghi)peryleen 0,069   < 

0,035 

  0,08   0,13   0,35   

benzo(b)fluorantheen         0,15   0,2   0,35   

dibenz(a,h)anthraceen         0,04   0,04   0,35   

1,2-dichlooretheen (cis)         < 0,1   < 0,07   < 0,05   

dieldrin         2,45   2,9   13,9   

endrin         < 

0,003 

  0,021   0,55   

HCH-verbindingen (som)                     

delta-HCH         < 

0,003 

  < 

0,002 

  0,016   

minerale olie C10-C12 11   11   13   10   6   

minerale olie C12-C16 11   11   13   10   6   

minerale olie C16-C20 14   14   14   10   43   

minerale olie C20-C24 18   18   23   17   50   

minerale olie C24-C28 18   45   36   24   32   

minerale olie C28-C32 40   50   59   34   25   

minerale olie C32-C36 18   18   45   21   16   

minerale olie C36-C40 18   18   23   5   7   

ortho-xyleen         < 0,16   < 0,12   < 0,08   

meta- en para-xyleen         < 0,32   < 0,24   < 0,16   

1,2-dichlooretheen (trans)         < 0,1   < 0,07   < 0,05   

iso-propylbenzeen (Cumeen)         < 0,32 - < 0,24 - < 0,16 - 

o-cresol (ug/kg Ds)         159   121   80   

m-cresol (ug/kg Ds)         159   121   80   

p-cresol (ug/kg Ds)         159   121   80   

alfa-methylstyreen         0,07   0,07   0,07   

mesityleen         < 0,32 - < 0,24 - < 0,16 - 

n-propylbenzeen         < 0,32 - < 0,24 - < 0,16 - 

1,3-dichloorpropeen(c)         0,07   0,07   0,07   

1,3-dichloorpropeen(t)         0,07   0,07   0,07   

2,3-dichloorpropeen         0,32   0,24   0,16   



1,2,3-trichloorpropaan         0,07   0,07   0,07   

broomchloormethaan         0,07   0,07   0,07   

dibroomchloormethaan         0,07   0,07   0,07   

hexachloorethaan (HCE)         0,32   0,24   0,16   

1,2-dichloorbenzeen         < 0,32   < 0,24   < 0,16   

1,3-dichloorbenzeen         < 0,32   < 0,24   < 0,16   

1,4-dichloorbenzeen         < 0,32   < 0,24   < 0,16   

1,2,3-trichloorbenzeen         0,32   0,24   0,16   

1,2,4-trichloorbenzeen         0,32   0,24   0,16   

1,3,5-trichloorbenzeen         0,32   0,24   0,16   

1,2,3,4-tetrachl.benzeen         0,032   0,024   < 

0,002 

  

1,2,3,5-/1,2,4,5-tetrachloorbenzeen         0,032   0,024   < 

0,002 

  

2-chloorfenol (ug/kg Ds)         159   121   80   

3-chloorfenol (ug/kg Ds)         159   121   80   

4-chloorfenol (ug/kg Ds)         159   121   80   

2,3-dichloorfenol (ug/kg Ds)         159   121   80   

2,6-dichloorfenol (ug/kg Ds)         159   121   80   

3,4-dichloorfenol (ug/kg Ds)         159   121   80   

3,5-dichloorfenol (ug/kg Ds)         159   121   80   

2,3,4-trichloorfenol (ug/kg Ds)         159   121   80   

2,3,5-trichloorfenol (ug/kg Ds)         159   121   80   

2,3,6-trichloorfenol (ug/kg Ds)         159   121   80   

2,4,5-trichloorfenol (ug/kg Ds)         159   121   80   

2,4,6-trichloorfenol (ug/kg Ds)         159   121   80   

3,4,5-trichloorfenol (ug/kg Ds)         159   121   80   

2,3,4,5-tetrachl.fenol (ug/kg Ds)         159   121   80   

2,3,4,6-tetrachl.fenol (ug/kg Ds)         159   121   80   

2,3,5,6-tetrachl.fenol (ug/kg Ds)         159   121   80   

4-chloor-3-methylfenol (ug/kg Ds)         159   121   80   

PCB-28 < 

0,0035 

  < 

0,0035 

  < 

0,003 

  < 

0,002 

  < 

0,002 

  

PCB-52 < 

0,0035 

  < 

0,0035 

  < 

0,003 

  < 

0,002 

  < 

0,002 

  

PCB-101 < 

0,0035 

  < 

0,0035 

  < 

0,003 

  < 

0,002 

  < 

0,002 

  

PCB-118 < 

0,0035 

  < 

0,0035 

  < 

0,003 

  < 

0,002 

  < 

0,002 

  

PCB-138 < 

0,0035 

  0,024   < 

0,003 

  < 

0,002 

  < 

0,002 

  

PCB-153 < 

0,0035 

  0,0195   < 

0,003 

  < 

0,002 

  < 

0,002 

  

PCB-180 < 

0,0035 

  0,0185   < 

0,003 

  < 

0,002 

  < 

0,002 

  

o-ethylfenol (ug/kg Ds)         35   35   35   

m-ethylfenol (ug/kg Ds)         35   35   35   

2,4-dimethylfenol (ug/kg Ds)         35   35   35   

2,5-dimethylfenol (ug/kg Ds)         35   35   35   



2,6-dimethylfenol (ug/kg Ds)         35   35   35   

3,4-dimethylfenol (ug/kg Ds)         35   35   35   

di-isopropylftalaat         0,07   0,07   0,07   

dipropylftalaat         0,07   0,07   0,07   

dipentylftalaat         0,07   0,07   0,07   

diheptylftalaat         0,07   0,07   0,07   

dinonylftalaat         0,07   0,07   0,07   

dioctylftalaat         0,32   0,24   0,16   

benzylbutylftalaat         0,32 ++ 0,24 ++ 0,16 ++ 

mangaan (Mn)         110   130   430   

strontium (Sr)         33   43   55   

azinfos-ethyl         1,591   1,207   0,795   

bromofos-ethyl         0,636    (5) 0,483    (5) 0,318    (5) 

bromofos-methyl         0,636    (5) 0,483    (5) 0,318    (5) 

chloorpyrifos-ethyl         0,636    (5) 0,483    (5) 0,318    (5) 

coumafos         0,636   0,483   0,318   

diazinon         0,636   0,483   0,318   

dimethoaat         0,636   0,483   0,318   

disulfoton         0,636    (5) 0,483    (5) 0,318    (5) 

ethion         0,14   0,14   0,14   

fenitrothion         0,636   0,483   0,318   

fenthion         0,318    (5) 0,241    (5) 0,159    (5) 

malathion         0,636    (5) 0,483    (5) 0,318    (5) 

methidathion         0,14   0,14   0,14   

mevinfos         0,636   0,483   0,318   

parathion-ethyl         0,318    (5) 0,241    (5) 0,295    (5) 

parathion-methyl         0,318    (5) 0,241    (5) 0,159    (5) 

pyrazophos         0,636   0,483   0,318   

triazofos         0,636   0,483   0,318   

trifluralin         0,636   0,483   0,318   

cyanazine         0,636   0,483   0,318   

desmetryn         0,636   0,483   0,318   

prometryn         0,14   0,14   0,14   

propazine         0,636    (5) 0,483    (5) 0,318    (5) 

simazine         0,318    (5) 0,241    (5) 0,159    (5) 

terbutryn         0,636    (5) 0,483    (5) 0,318    (5) 

terbutylazine         0,07   0,07   0,07   

trans-chloordaan         < 

0,003 

  < 

0,002 

  0,016   

dichloorbenzonitril         0,07   0,07   0,07   

2,4-DDD         0,177   0,231   0,25   

4,4-DDD         0,314   0,55   1,14   

2,4-DDT         0,032   0,086   1,98   

4,4-DDT         0,177   0,41   9,5   

2,4-DDE         0,009   0,007   0,016   

4,4-DDE         0,159   0,193   0,61   

endosulfansulfaat         < 

0,003 

  < 

0,002 

  0,016   

isodrin         <    (5) <    (5) 0,016    (5) 



0,003 0,002 

telodrin         < 

0,003 

   (5) < 

0,002 

   (5) 0,016    (5) 

1,2-dichloorpropaan         0,32   0,24   0,16   

1,3-dichloorpropaan         0,32   0,24   0,16   

dibroommethaan         0,07   0,07   0,07   

droge stof (Ds) (%) 86,1   89,9   95,3   85,5   78,2   

fractie < 2 um (% van Ds)         25   25   25   

x < 2 um                     

fractie < 63 um                     

x < 63 um                     

fractie < 250 um                     

x < 250 um                     

fractie < 2000 um                     

x < 2000 um                     

gloeirest (% van Ds)         97,8   97,1   95,6   

gloeiverlies (organische stof) (% van Ds)         10   10   10   

alifat. koolwaterstoffen         50   50   50   

cis-chloordaan                     

lutum (fractie<2um) (% van Ds) 25   25               

organische stof (% van Ds) 10   10               

2,4-Dichloorfenol         0,159   0,121   0,08   

2,5-Dichloorfenol         0,159   0,121   0,08   

4-Ethylfenol + 3,5-Dimethylfenol         0,05   0,05   0,05   

alfa-Heptachloorepoxide         < 

0,003 

  < 

0,002 

  0,016   

Bis(ethylhexyl)ftalaat         3,82 ++ 1,21 ++ 0,8 ++ 

Conclusie STI (BoToVa) > Aw en <= 

Iw 

> Aw en <= 

Iw 

> Aw en <= 

Iw 

> Iw > Iw 

Conclusie Bbk partijkeuring indicatief (BoToVa) Toepasbaar 

als klasse 

Industrie 

Toepasbaar 

als klasse 

Industrie 

Niet 

toepasbaar 

Niet 

toepasbaar 

Niet 

toepasbaar 

 

(5): IW ontbreekt 

###: getoetst aan de I-waarde van Chroom(III) 

   



 
Monsteromschrijving 1745 1746 +  

1747 +  

1748 +  

1749 

1730 1730 +  

1731 +  

1732 +  

1733 

1730 +  

1734 +  

1737 +  

1738 

Diepte (m -mv) 1,6-2 1-3 0,08-0,2 0,15-0,5 1,3-2 

Lutum (%) 25 25 25 25 25 

Humus (%) 10 10 10 10 10 

  

METALEN 

antimoon (Sb)     1,1 -             

arseen (As) 54 ++ 160 +++ 28 + 99 +++ 28 + 

barium (Ba) 67   78   < 54   106   < 54   

beryllium (Be)     0,7               

cadmium (Cd) 0,36 - 0,2 - < 0,24 - < 0,21 - < 0,24 - 

chroom (Cr) ###     22 -             

kobalt (Co) 9 - 8,3 - < 7,4 - 8 - < 7,4 - 

koper (Cu) 78 + 242 +++ < 7,2 - 195 +++ < 7,2 - 

kwik (Hg) 0,14 - 0,09 - < 0,05 - 0,13 - < 0,05 - 

lood (Pb) 71 + 111 + < 11 - 116 + < 11 - 

molybdeen (Mo) < 1,1 - < 0,7 - < 1,1 - < 1,1 - < 1,1 - 

nikkel (Ni) 22 - 15 - < 8,2 - 15 - < 8,2 - 

seleen (Se)     < 0,7               

tin (Sn)     3,7 -             

vanadium (V)     32 -             

zink (Zn) 123 - 86 - < 33 - 150 + < 33 - 

  

AROMATISCHE VERBINDINGEN 

benzeen     < 0,15 -     < 

0,167 

- < 

0,175 

- 

ethylbenzeen     < 0,15 -     < 

0,167 

- < 

0,175 

- 

tolueen     < 0,15 -     < 

0,167 

- < 

0,175 

- 

xylenen (som)             1,17 + < 0,53 - 

styreen (vinylbenzeen)     < 0,15 -             

fenol     0,146 -             

  

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

PAK (10 van VROM) 4,4 +     < 0,35 - 2,6 + < 0,35 - 

  

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

vinylchloride     < 0,06 -             

dichloormethaan     < 0,15 -             

1,1-dichloorethaan     < 0,29 -             

1,2-dichloorethaan     < 0,15 -             

1,1-dichlooretheen     < 0,29 -             

trichloormethaan (chloroform)     < 0,15 -             

1,1,1-trichloorethaan     < 0,15 -             



1,1,2-trichloorethaan     < 0,15 -             

trichlooretheen (tri)     < 0,15 -             

tetrachloormethaan (tetra)     < 0,15 -             

tetrachlooretheen (per)     < 0,15 -             

monochloorbenzeen     0,29 +             

pentachloorbenzenen     < 

0,003 

-             

hexachloorbenzeen (HCB)     < 

0,003 

-     < 

0,0033 

- < 

0,0035 

- 

pentachloorfenol     0,146 +             

PCB's (som 7) < 

0,0123 

-     < 

0,0245 

- < 

0,0233 

- 0,05 + 

  

BESTRIJDINGSMIDDELEN 

chloordaan (som)             0,067 + < 

0,007 

- 

DDT (som)             0,129 - < 

0,007 

- 

DDE (som)             0,329 + < 

0,007 

- 

DDD (som)             5 + 0,021 + 

aldrin     14,2 +++     0,033   0,11   

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)             0,224 + 0,169 + 

alfa-endosulfan     0,29 +     0,033 + < 

0,0035 

- 

alfa-HCH     0,29 +     0,033 + < 

0,0035 

- 

beta-HCH     0,29 +     0,033 + < 

0,0035 

- 

gamma-HCH (lindaan)     0,29 +     0,033 + < 

0,0035 

- 

heptachloor     0,29 +     0,033 + < 

0,0035 

- 

heptachloorepoxide (som)             0,033 +(2) < 

0,0035 

-(2) 

hexachloorbutadieen     < 

0,003 

-             

atrazine     0,583 ++             

azinfosmethyl     0,583 ++(5)             

  

OVERIGE STOFFEN 

Dimethyl-ester van benzeendicarbonzuur     0,29 +             

diethyl ftalaat (DEP)     0,29 +             

di-isobutyl ftalaat (DIBP)     0,29 +             

dibutyl ftalaat (DBP)     0,29 +             

minerale olie (C10-C40) 203 + 454 + < 123 - 619 + < 123 - 

tribroommethaan (bromoform)     < 0,29 -             

  

Niet in STI-lijst van de Wbb 



beta-endosulfan     0,07               

Naftaleen (BTEXN)             < 

0,035 

  < 0,04   

naftaleen < 

0,035 

  < 0,04   < 

0,035 

  < 

0,035 

  < 

0,035 

  

acenaftyleen     0,04               

fenantreen 0,49   0,3   < 

0,035 

  0,29   < 

0,035 

  

acenaftheen     0,04               

antraceen 0,1   < 0,04   < 

0,035 

  < 

0,035 

  < 

0,035 

  

fluorantheen 1,2   0,49   < 

0,035 

  0,65   < 

0,035 

  

fluoreen     0,04               

chryseen 0,54   0,18   < 

0,035 

  0,32   < 

0,035 

  

benzo(a)antraceen 0,47   0,16   < 

0,035 

  0,26   < 

0,035 

  

benzo(a)pyreen 0,55   0,11   < 

0,035 

  0,38   < 

0,035 

  

benzo(k)fluorantheen 0,27   0,09   < 

0,035 

  0,17   < 

0,035 

  

pyreen     0,34               

indeno(1,2,3cd)pyreen 0,44   0,14   < 

0,035 

  0,29   < 

0,035 

  

benzo(ghi)peryleen 0,3   0,1   < 

0,035 

  0,21   < 

0,035 

  

benzo(b)fluorantheen     0,14               

dibenz(a,h)anthraceen     0,04               

1,2-dichlooretheen (cis)     < 0,09               

dieldrin     8,3       0,157   0,055   

endrin     0,29       0,033   < 

0,0035 

  

HCH-verbindingen (som)             0,028   0,0028   

delta-HCH     0,29       0,033   < 

0,0035 

  

minerale olie C10-C12 5   12   11   10   11   

minerale olie C12-C16 5   12   11   10   11   

minerale olie C16-C20 15   46   14   52   14   

minerale olie C20-C24 28   67   18   95   18   

minerale olie C24-C28 40   75   18   124   18   

minerale olie C28-C32 58   125   18   162   18   

minerale olie C32-C36 40   88   18   119   18   

minerale olie C36-C40 18   42   18   48   18   

ortho-xyleen     < 0,15       < 

0,167 

  < 

0,175 

  

meta- en para-xyleen     < 0,29       1   < 0,35   

1,2-dichlooretheen (trans)     < 0,09               

iso-propylbenzeen (Cumeen)     < 0,29 -             



o-cresol (ug/kg Ds)     146               

m-cresol (ug/kg Ds)     146               

p-cresol (ug/kg Ds)     146               

alfa-methylstyreen     0,07               

mesityleen     < 0,29 -             

n-propylbenzeen     < 0,29 -             

1,3-dichloorpropeen(c)     0,07               

1,3-dichloorpropeen(t)     0,07               

2,3-dichloorpropeen     0,29               

1,2,3-trichloorpropaan     0,07               

broomchloormethaan     0,07               

dibroomchloormethaan     0,07               

hexachloorethaan (HCE)     0,29               

1,2-dichloorbenzeen     < 0,29               

1,3-dichloorbenzeen     < 0,29               

1,4-dichloorbenzeen     < 0,29               

1,2,3-trichloorbenzeen     0,29               

1,2,4-trichloorbenzeen     0,29               

1,3,5-trichloorbenzeen     0,29               

1,2,3,4-tetrachl.benzeen     < 

0,003 

              

1,2,3,5-/1,2,4,5-tetrachloorbenzeen     < 

0,003 

              

2-chloorfenol (ug/kg Ds)     146               

3-chloorfenol (ug/kg Ds)     146               

4-chloorfenol (ug/kg Ds)     146               

2,3-dichloorfenol (ug/kg Ds)     146               

2,6-dichloorfenol (ug/kg Ds)     146               

3,4-dichloorfenol (ug/kg Ds)     146               

3,5-dichloorfenol (ug/kg Ds)     146               

2,3,4-trichloorfenol (ug/kg Ds)     146               

2,3,5-trichloorfenol (ug/kg Ds)     146               

2,3,6-trichloorfenol (ug/kg Ds)     146               

2,4,5-trichloorfenol (ug/kg Ds)     146               

2,4,6-trichloorfenol (ug/kg Ds)     146               

3,4,5-trichloorfenol (ug/kg Ds)     146               

2,3,4,5-tetrachl.fenol (ug/kg Ds)     146               

2,3,4,6-tetrachl.fenol (ug/kg Ds)     146               

2,3,5,6-tetrachl.fenol (ug/kg Ds)     146               

4-chloor-3-methylfenol (ug/kg Ds)     146               

PCB-28 < 

0,0018 

  < 

0,003 

  < 

0,0035 

  < 

0,0033 

  < 

0,0035 

  

PCB-52 < 

0,0018 

  < 

0,003 

  < 

0,0035 

  < 

0,0033 

  < 

0,0035 

  

PCB-101 < 

0,0018 

  < 

0,003 

  < 

0,0035 

  < 

0,0033 

  < 

0,0035 

  

PCB-118 < 

0,0018 

  < 

0,003 

  < 

0,0035 

  < 

0,0033 

  < 

0,0035 

  

PCB-138 <   <   <   <   0,0105   



0,0018 0,003 0,0035 0,0033 

PCB-153 < 

0,0018 

  < 

0,003 

  < 

0,0035 

  < 

0,0033 

  0,0135   

PCB-180 < 

0,0018 

  < 

0,003 

  < 

0,0035 

  < 

0,0033 

  0,012   

o-ethylfenol (ug/kg Ds)     35               

m-ethylfenol (ug/kg Ds)     35               

2,4-dimethylfenol (ug/kg Ds)     35               

2,5-dimethylfenol (ug/kg Ds)     35               

2,6-dimethylfenol (ug/kg Ds)     35               

3,4-dimethylfenol (ug/kg Ds)     35               

di-isopropylftalaat     0,07               

dipropylftalaat     0,07               

dipentylftalaat     0,07               

diheptylftalaat     0,07               

dinonylftalaat     0,07               

dioctylftalaat     0,29               

benzylbutylftalaat     0,29 ++             

mangaan (Mn)     120               

strontium (Sr)     54               

azinfos-ethyl     1,458               

bromofos-ethyl     0,583    (5)             

bromofos-methyl     0,583    (5)             

chloorpyrifos-ethyl     0,583    (5)             

coumafos     0,583               

diazinon     0,583               

dimethoaat     0,583               

disulfoton     0,583    (5)             

ethion     0,14               

fenitrothion     0,583               

fenthion     0,292    (5)             

malathion     0,583    (5)             

methidathion     0,14               

mevinfos     0,583               

parathion-ethyl     0,292    (5)             

parathion-methyl     0,292    (5)             

pyrazophos     0,583               

triazofos     0,583               

trifluralin     0,583               

cyanazine     0,583               

desmetryn     0,583               

prometryn     0,14               

propazine     0,583    (5)             

simazine     0,292    (5)             

terbutryn     0,583    (5)             

terbutylazine     0,07               

trans-chloordaan     0,29       0,033   < 

0,0035 

  

dichloorbenzonitril     0,07               



2,4-DDD     0,67       1,14   < 

0,0035 

  

4,4-DDD     1,92       3,86   0,0175   

2,4-DDT     0,29       0,033   < 

0,0035 

  

4,4-DDT     0,29       0,095   < 

0,0035 

  

2,4-DDE     0,29       0,033   < 

0,0035 

  

4,4-DDE     0,29       0,295   < 

0,0035 

  

endosulfansulfaat     0,29               

isodrin     0,29    (5)     0,033    (5) < 

0,0035 

  

telodrin     0,29    (5)     0,033    (5) < 

0,0035 

  

1,2-dichloorpropaan     0,29               

1,3-dichloorpropaan     0,29               

dibroommethaan     0,07               

droge stof (Ds) (%) 72,8   79,6   87   84,1   80,4   

fractie < 2 um (% van Ds)     25               

x < 2 um                     

fractie < 63 um                     

x < 63 um                     

fractie < 250 um                     

x < 250 um                     

fractie < 2000 um                     

x < 2000 um                     

gloeirest (% van Ds)     97,6               

gloeiverlies (organische stof) (% van Ds)     10               

alifat. koolwaterstoffen     50               

cis-chloordaan             0,033   < 

0,0035 

  

lutum (fractie<2um) (% van Ds) 25           25   25   

organische stof (% van Ds) 10           10   10   

2,4-Dichloorfenol     0,146               

2,5-Dichloorfenol     0,146               

4-Ethylfenol + 3,5-Dimethylfenol     0,05               

alfa-Heptachloorepoxide     0,29       0,033   < 

0,0035 

  

Bis(ethylhexyl)ftalaat     1,46 ++             

Conclusie STI (BoToVa) > Aw en <= 

Iw 

> Iw > Aw en <= 

Iw 

> Iw > Aw en <= 

Iw 

Conclusie Bbk partijkeuring indicatief (BoToVa) Toepasbaar 

als klasse 

Industrie 

Niet 

toepasbaar 

Toepasbaar 

als klasse 

Industrie 

Niet 

toepasbaar 

Niet 

toepasbaar 

 

(2): Enkele parameters ontbreken in de som 

(5): IW ontbreekt 



###: getoetst aan de I-waarde van Chroom(III) 

   



 
Monsteromschrijving 1734 1737 +  

1738 +  

1739 

1735 +  

1737 +  

1738 

1730 +  

1738 +  

1739 

1735 +  

1739 

Diepte (m -mv) 0,2-0,7 0,08-0,4 0,3-1 0,3-1,3 1,5-2 

Lutum (%) 25 25 25 25 25 

Humus (%) 10 10 10 10 10 

  

METALEN 

antimoon (Sb) < 0,4 -         0,7 -     

arseen (As) 13 - 47 + 84 +++ 432 +++ 1340 +++ 

barium (Ba) 106   < 54   43   104   37   

beryllium (Be) 0,8           0,8       

cadmium (Cd) 0,1 - < 0,24 - < 0,19 - < 0,1 - < 0,19 - 

chroom (Cr) ### 28 -         27 -     

kobalt (Co) 10,1 - < 7,4 - 6,4 - 7,5 - 6,3 - 

koper (Cu) 24 - < 7,2 - 30 - 23 - 27 - 

kwik (Hg) 0,3 + < 0,05 - 0,09 - 0,13 - < 0,04 - 

lood (Pb) 114 + < 11 - 30 - 80 + 28 - 

molybdeen (Mo) < 0,7 - < 1,1 - < 1,1 - < 0,7 - < 1,1 - 

nikkel (Ni) 19 - < 8,2 - 13 - 17 - 14 - 

seleen (Se) 1,2           < 0,7       

tin (Sn) 4,2 -         4,3 -     

vanadium (V) 39 -         38 -     

zink (Zn) 85 - 52 - 50 - 83 - 43 - 

  

AROMATISCHE VERBINDINGEN 

benzeen < 0,06 -     < 

0,175 

- 8,6 +++ 37,5 +++ 

ethylbenzeen < 0,06 -     < 

0,175 

- 0,53 + 5 + 

tolueen < 0,06 -     < 

0,175 

- < 0,08 - 1,75 + 

xylenen (som)         < 0,53 -     10,3 ++ 

styreen (vinylbenzeen) < 0,06 -         < 0,08 -     

fenol 0,061 -         0,16 -     

  

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

PAK (10 van VROM)     < 0,35 - < 0,35 -     4,3 + 

  

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

vinylchloride < 0,02 -         < 0,03 -     

dichloormethaan < 0,06 -         < 0,08 -     

1,1-dichloorethaan < 0,12 -         < 0,16 -     

1,2-dichloorethaan < 0,06 -         < 0,08 -     

1,1-dichlooretheen < 0,12 -         < 0,16 -     

trichloormethaan (chloroform) < 0,06 -         < 0,08 -     

1,1,1-trichloorethaan < 0,06 -         < 0,08 -     

1,1,2-trichloorethaan < 0,06 -         < 0,08 -     



trichlooretheen (tri) < 0,06 -         < 0,08 -     

tetrachloormethaan (tetra) < 0,06 -         < 0,08 -     

tetrachlooretheen (per) < 0,06 -         < 0,08 -     

monochloorbenzeen 0,12 -         0,16 -     

pentachloorbenzenen < 

0,001 

-         < 

0,002 

-     

hexachloorbenzeen (HCB) < 

0,001 

-     < 

0,0035 

- < 

0,002 

- < 

0,0035 

- 

pentachloorfenol 0,061 +         0,081 +     

PCB's (som 7)     < 

0,0245 

- 0,045 +     < 

0,0245 

- 

  

BESTRIJDINGSMIDDELEN 

chloordaan (som)         0,0185 +     0,07 + 

DDT (som)         0,116 -     0,21 + 

DDE (som)         0,139 +     0,07 - 

DDD (som)         0,079 +     4,25 + 

aldrin < 

0,001 

      0,23   0,151   1,15 +++ 

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)         0,474 +     9,6 +++ 

alfa-endosulfan < 

0,001 

-     < 

0,0035 

- < 

0,002 

- 0,035 + 

alfa-HCH < 

0,001 

-     < 

0,0035 

- < 

0,002 

- 0,035 + 

beta-HCH < 

0,001 

-     < 

0,0035 

- < 

0,002 

- 0,035 + 

gamma-HCH (lindaan) < 

0,001 

-     < 

0,0035 

- < 

0,002 

- 0,035 + 

heptachloor < 

0,001 

-     < 

0,0035 

- < 

0,002 

- 0,035 + 

heptachloorepoxide (som)         < 

0,0035 

-(2)     0,035 +(2) 

hexachloorbutadieen < 

0,001 

-         < 

0,002 

-     

atrazine 0,246 +         0,326 +     

azinfosmethyl 0,246 ++(5)         0,326 ++(5)     

  

OVERIGE STOFFEN 

Dimethyl-ester van benzeendicarbonzuur 0,12 +         0,16 +     

diethyl ftalaat (DEP) 0,12 +         0,16 +     

di-isobutyl ftalaat (DIBP) 0,12 +         0,16 +     

dibutyl ftalaat (DBP) 0,12 +         0,16 +     

minerale olie (C10-C40) 68 - 300 + 2850 ++ 2674 ++ 10950 +++ 

tribroommethaan (bromoform) < 0,12 -         < 0,16 -     

  

Niet in STI-lijst van de Wbb 

beta-endosulfan 0,001           0,006       

Naftaleen (BTEXN)         < 

0,035 

      1,8   



naftaleen 0,07   < 

0,035 

  < 

0,035 

  0,51   1,8   

acenaftyleen 0,04           0,04       

fenantreen 0,13   < 

0,035 

  < 

0,035 

  1,1   1,6   

acenaftheen 0,04           0,09       

antraceen < 0,04   < 

0,035 

  < 

0,035 

  0,28   0,086   

fluorantheen 0,18   < 

0,035 

  < 

0,035 

  2,6   0,34   

fluoreen 0,04           0,17       

chryseen 0,09   < 

0,035 

  < 

0,035 

  0,91   0,13   

benzo(a)antraceen 0,07   < 

0,035 

  < 

0,035 

  0,91   0,16   

benzo(a)pyreen 0,09   < 

0,035 

  < 

0,035 

  0,99   < 

0,035 

  

benzo(k)fluorantheen < 0,04   < 

0,035 

  < 

0,035 

  0,46   < 

0,035 

  

pyreen 0,13           1,5       

indeno(1,2,3cd)pyreen 0,08   < 

0,035 

  < 

0,035 

  0,71   < 

0,035 

  

benzo(ghi)peryleen 0,06   < 

0,035 

  < 

0,035 

  0,52   < 

0,035 

  

benzo(b)fluorantheen 0,1           0,84       

dibenz(a,h)anthraceen 0,04           0,04       

1,2-dichlooretheen (cis) < 0,04           < 0,05       

dieldrin 0,005       0,24   0,35   7,5   

endrin < 

0,001 

      < 

0,0035 

  < 

0,002 

  0,95   

HCH-verbindingen (som)         0,0028       0,028   

delta-HCH < 

0,001 

      < 

0,0035 

  < 

0,002 

  0,035   

minerale olie C10-C12 11   11   130   107   200   

minerale olie C12-C16 21   11   390   302   1200   

minerale olie C16-C20 14   25   310   302   1400   

minerale olie C20-C24 7   35   295   302   1150   

minerale olie C24-C28 7   65   450   465   2100   

minerale olie C28-C32 9   85   500   535   2650   

minerale olie C32-C36 2   50   480   442   1700   

minerale olie C36-C40 2   18   250   223   600   

ortho-xyleen < 0,06       < 

0,175 

  0,51   6   

meta- en para-xyleen < 0,12       < 0,35   2,6   4,3   

1,2-dichlooretheen (trans) < 0,04           < 0,05       

iso-propylbenzeen (Cumeen) < 0,12 -         < 0,16 -     

o-cresol (ug/kg Ds) 61           395       

m-cresol (ug/kg Ds) 61           81       

p-cresol (ug/kg Ds) 61           81       



alfa-methylstyreen 0,07           0,07       

mesityleen < 0,12 -         1,63 ++(5)     

n-propylbenzeen < 0,12 -         0,47 ++(5)     

1,3-dichloorpropeen(c) 0,07           0,07       

1,3-dichloorpropeen(t) 0,07           0,07       

2,3-dichloorpropeen 0,12           0,16       

1,2,3-trichloorpropaan 0,07           0,07       

broomchloormethaan 0,07           0,07       

dibroomchloormethaan 0,07           0,07       

hexachloorethaan (HCE) 0,12           0,16       

1,2-dichloorbenzeen < 0,12           < 0,16       

1,3-dichloorbenzeen < 0,12           < 0,16       

1,4-dichloorbenzeen < 0,12           < 0,16       

1,2,3-trichloorbenzeen 0,12           0,16       

1,2,4-trichloorbenzeen 0,12           0,16       

1,3,5-trichloorbenzeen 0,12           0,16       

1,2,3,4-tetrachl.benzeen < 

0,001 

          < 

0,002 

      

1,2,3,5-/1,2,4,5-tetrachloorbenzeen < 

0,001 

          < 

0,002 

      

2-chloorfenol (ug/kg Ds) 61           81       

3-chloorfenol (ug/kg Ds) 61           81       

4-chloorfenol (ug/kg Ds) 61           1628       

2,3-dichloorfenol (ug/kg Ds) 61           81       

2,6-dichloorfenol (ug/kg Ds) 61           81       

3,4-dichloorfenol (ug/kg Ds) 61           81       

3,5-dichloorfenol (ug/kg Ds) 61           81       

2,3,4-trichloorfenol (ug/kg Ds) 61           81       

2,3,5-trichloorfenol (ug/kg Ds) 61           81       

2,3,6-trichloorfenol (ug/kg Ds) 61           81       

2,4,5-trichloorfenol (ug/kg Ds) 61           256       

2,4,6-trichloorfenol (ug/kg Ds) 61           81       

3,4,5-trichloorfenol (ug/kg Ds) 61           81       

2,3,4,5-tetrachl.fenol (ug/kg Ds) 61           81       

2,3,4,6-tetrachl.fenol (ug/kg Ds) 61           81       

2,3,5,6-tetrachl.fenol (ug/kg Ds) 61           81       

4-chloor-3-methylfenol (ug/kg Ds) 61           81       

PCB-28 < 

0,001 

  < 

0,0035 

  < 

0,0035 

  < 

0,002 

  < 

0,0035 

  

PCB-52 < 

0,001 

  < 

0,0035 

  < 

0,0035 

  < 

0,002 

  < 

0,0035 

  

PCB-101 < 

0,001 

  < 

0,0035 

  < 

0,0035 

  < 

0,002 

  < 

0,0035 

  

PCB-118 < 

0,001 

  < 

0,0035 

  < 

0,0035 

  < 

0,002 

  < 

0,0035 

  

PCB-138 < 

0,001 

  < 

0,0035 

  0,01   0,003   < 

0,0035 

  

PCB-153 < 

0,001 

  < 

0,0035 

  0,01   < 

0,002 

  < 

0,0035 

  



PCB-180 < 

0,001 

  < 

0,0035 

  0,011   < 

0,002 

  < 

0,0035 

  

o-ethylfenol (ug/kg Ds) 35           35       

m-ethylfenol (ug/kg Ds) 35           35       

2,4-dimethylfenol (ug/kg Ds) 35           35       

2,5-dimethylfenol (ug/kg Ds) 35           35       

2,6-dimethylfenol (ug/kg Ds) 35           35       

3,4-dimethylfenol (ug/kg Ds) 35           35       

di-isopropylftalaat 0,07           0,07       

dipropylftalaat 0,07           0,07       

dipentylftalaat 0,07           0,07       

diheptylftalaat 0,07           0,07       

dinonylftalaat 0,07           0,07       

dioctylftalaat 0,12           0,16       

benzylbutylftalaat 0,12 ++         0,16 ++     

mangaan (Mn) 200           210       

strontium (Sr) 68           66       

azinfos-ethyl 0,614           0,814       

bromofos-ethyl 0,246    (5)         0,326    (5)     

bromofos-methyl 0,246    (5)         0,326    (5)     

chloorpyrifos-ethyl 0,246    (5)         0,326    (5)     

coumafos 0,246           0,326       

diazinon 0,246           0,326       

dimethoaat 0,246           0,326       

disulfoton 0,246    (5)         0,326    (5)     

ethion 0,14           0,14       

fenitrothion 0,246           0,326       

fenthion 0,123    (5)         0,163    (5)     

malathion 0,246    (5)         0,326    (5)     

methidathion 0,14           0,14       

mevinfos 0,246           0,326       

parathion-ethyl 0,123    (5)         0,163    (5)     

parathion-methyl 0,123    (5)         0,163    (5)     

pyrazophos 0,246           0,326       

triazofos 0,246           0,326       

trifluralin 0,246           0,326       

cyanazine 0,246           0,326       

desmetryn 0,246           0,326       

prometryn 0,14           1,5       

propazine 0,246    (5)         0,326    (5)     

simazine 0,123    (5)         0,163    (5)     

terbutryn 0,246    (5)         0,326    (5)     

terbutylazine 0,07           0,07       

trans-chloordaan < 

0,001 

      0,015   0,016   0,035   

dichloorbenzonitril 0,07           0,07       

2,4-DDD 0,002       0,0185   0,063   0,75   

4,4-DDD 0,004       0,06   0,207   3,5   

2,4-DDT <       0,0105   <   0,035   



0,001 0,002 

4,4-DDT 0,002       0,105   < 

0,002 

  0,175   

2,4-DDE < 

0,001 

      < 

0,0035 

  < 

0,002 

  0,035   

4,4-DDE 0,004       0,135   0,03   0,035   

endosulfansulfaat < 

0,001 

          < 

0,002 

      

isodrin < 

0,001 

      < 

0,0035 

   (5) < 

0,002 

   (5) 0,035    (5) 

telodrin < 

0,001 

      < 

0,0035 

   (5) < 

0,002 

   (5) 0,035    (5) 

1,2-dichloorpropaan 0,12           0,16       

1,3-dichloorpropaan 0,12           0,16       

dibroommethaan 0,07           0,07       

droge stof (Ds) (%) 83,7   86,8   81,2   78,4   79,5   

fractie < 2 um (% van Ds) 25           25       

x < 2 um (% van md)                 25   

fractie < 63 um (% van Ds)                 31   

x < 63 um (% van md)                 35   

fractie < 250 um (% van Ds)                 87   

x < 250 um (% van md)                 97   

fractie < 2000 um (% van Ds)                 88   

x < 2000 um (% van md)                 99   

gloeirest (% van Ds) 94,3           95,7       

gloeiverlies (organische stof) (% van Ds) 10           10   10   

alifat. koolwaterstoffen 50           960       

cis-chloordaan         < 

0,0035 

      0,035   

lutum (fractie<2um) (% van Ds)         25       25   

organische stof (% van Ds)         10       10   

2,4-Dichloorfenol 0,061           1,47       

2,5-Dichloorfenol 0,061           0,081       

4-Ethylfenol + 3,5-Dimethylfenol 0,05           0,05       

alfa-Heptachloorepoxide < 

0,001 

      < 

0,0035 

  < 

0,002 

  0,035   

Bis(ethylhexyl)ftalaat 0,61 ++         0,81 ++     

Conclusie STI (BoToVa) > Aw en <= 

Iw 

> Aw en <= 

Iw 

> Iw > Iw > Iw 

Conclusie Bbk partijkeuring indicatief (BoToVa) Niet 

toepasbaar 

Toepasbaar 

als klasse 

Industrie 

Niet 

toepasbaar 

Niet 

toepasbaar 

Niet 

toepasbaar 

 

(2): Enkele parameters ontbreken in de som 

(5): IW ontbreekt 

###: getoetst aan de I-waarde van Chroom(III) 

   



 
Monsteromschrijving 1736 1730 +  

1732 +  

1734 

Diepte (m -mv) 0,5-1 0,5-1,5 

Lutum (%) 25 25 

Humus (%) 10 10 

  

METALEN 

antimoon (Sb) < 0,4 -     

arseen (As) 160 +++     

barium (Ba) 56       

beryllium (Be) 0,6       

cadmium (Cd) 0,3 -     

chroom (Cr) ### 23 -     

kobalt (Co) 7,1 -     

koper (Cu) 22 -     

kwik (Hg) 0,12 -     

lood (Pb) 50 -     

molybdeen (Mo) < 0,7 -     

nikkel (Ni) 12,7 -     

seleen (Se) 1       

tin (Sn) 2,6 -     

vanadium (V) 29 -     

zink (Zn) 70 -     

  

AROMATISCHE VERBINDINGEN 

benzeen < 0,13 -     

ethylbenzeen < 0,13 -     

tolueen < 0,13 -     

xylenen (som)         

styreen (vinylbenzeen) < 0,13 -     

fenol 0,125 -     

  

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

PAK (10 van VROM)         

  

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

vinylchloride < 0,05 -     

dichloormethaan < 0,13 -     

1,1-dichloorethaan < 0,25 -     

1,2-dichloorethaan < 0,13 -     

1,1-dichlooretheen < 0,25 -     

trichloormethaan (chloroform) < 0,13 -     

1,1,1-trichloorethaan < 0,13 -     

1,1,2-trichloorethaan < 0,13 -     

trichlooretheen (tri) < 0,13 -     

tetrachloormethaan (tetra) < 0,13 -     

tetrachlooretheen (per) < 0,13 -     



monochloorbenzeen 0,25 +     

pentachloorbenzenen < 0,003 -     

hexachloorbenzeen (HCB) < 0,003 -     

pentachloorfenol 0,125 +     

PCB's (som 7)         

  

BESTRIJDINGSMIDDELEN 

chloordaan (som)         

DDT (som)         

DDE (som)         

DDD (som)         

aldrin < 0,003       

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)         

alfa-endosulfan < 0,003 -     

alfa-HCH < 0,003 -     

beta-HCH < 0,003 -     

gamma-HCH (lindaan) < 0,003 -     

heptachloor < 0,003 -     

heptachloorepoxide (som)         

hexachloorbutadieen < 0,003 -     

atrazine 0,5 ++     

azinfosmethyl 0,5 ++(5)     

  

OVERIGE STOFFEN 

Dimethyl-ester van benzeendicarbonzuur 0,25 +     

diethyl ftalaat (DEP) 0,25 +     

di-isobutyl ftalaat (DIBP) 0,25 +     

dibutyl ftalaat (DBP) 0,25 +     

minerale olie (C10-C40) < 50 -     

tribroommethaan (bromoform) < 0,25 -     

  

Niet in STI-lijst van de Wbb 

beta-endosulfan 0,001       

Naftaleen (BTEXN)         

naftaleen < 0,04       

acenaftyleen 0,04       

fenantreen 0,08       

acenaftheen 0,04       

antraceen < 0,04       

fluorantheen 0,16       

fluoreen 0,04       

chryseen 0,08       

benzo(a)antraceen < 0,04       

benzo(a)pyreen 0,08       

benzo(k)fluorantheen < 0,04       

pyreen 0,1       

indeno(1,2,3cd)pyreen 0,07       

benzo(ghi)peryleen < 0,04       

benzo(b)fluorantheen 0,08       



dibenz(a,h)anthraceen 0,04       

1,2-dichlooretheen (cis) < 0,08       

dieldrin < 0,003       

endrin < 0,003       

HCH-verbindingen (som)         

delta-HCH < 0,003       

minerale olie C10-C12 10       

minerale olie C12-C16 10       

minerale olie C16-C20 11       

minerale olie C20-C24 11       

minerale olie C24-C28 14       

minerale olie C28-C32 18       

minerale olie C32-C36 11       

minerale olie C36-C40 5       

ortho-xyleen < 0,13       

meta- en para-xyleen < 0,25       

1,2-dichlooretheen (trans) < 0,08       

iso-propylbenzeen (Cumeen) < 0,25 -     

o-cresol (ug/kg Ds) 125       

m-cresol (ug/kg Ds) 125       

p-cresol (ug/kg Ds) 125       

alfa-methylstyreen 0,07       

mesityleen < 0,25 -     

n-propylbenzeen < 0,25 -     

1,3-dichloorpropeen(c) 0,07       

1,3-dichloorpropeen(t) 0,07       

2,3-dichloorpropeen 0,25       

1,2,3-trichloorpropaan 0,07       

broomchloormethaan 0,07       

dibroomchloormethaan 0,07       

hexachloorethaan (HCE) 0,25       

1,2-dichloorbenzeen < 0,25       

1,3-dichloorbenzeen < 0,25       

1,4-dichloorbenzeen < 0,25       

1,2,3-trichloorbenzeen 0,25       

1,2,4-trichloorbenzeen 0,25       

1,3,5-trichloorbenzeen 0,25       

1,2,3,4-tetrachl.benzeen < 0,003       

1,2,3,5-/1,2,4,5-tetrachloorbenzeen < 0,003       

2-chloorfenol (ug/kg Ds) 125       

3-chloorfenol (ug/kg Ds) 125       

4-chloorfenol (ug/kg Ds) 125       

2,3-dichloorfenol (ug/kg Ds) 125       

2,6-dichloorfenol (ug/kg Ds) 125       

3,4-dichloorfenol (ug/kg Ds) 125       

3,5-dichloorfenol (ug/kg Ds) 125       

2,3,4-trichloorfenol (ug/kg Ds) 125       

2,3,5-trichloorfenol (ug/kg Ds) 125       

2,3,6-trichloorfenol (ug/kg Ds) 125       



2,4,5-trichloorfenol (ug/kg Ds) 125       

2,4,6-trichloorfenol (ug/kg Ds) 125       

3,4,5-trichloorfenol (ug/kg Ds) 125       

2,3,4,5-tetrachl.fenol (ug/kg Ds) 125       

2,3,4,6-tetrachl.fenol (ug/kg Ds) 125       

2,3,5,6-tetrachl.fenol (ug/kg Ds) 125       

4-chloor-3-methylfenol (ug/kg Ds) 125       

PCB-28 < 0,003       

PCB-52 < 0,003       

PCB-101 < 0,003       

PCB-118 < 0,003       

PCB-138 < 0,003       

PCB-153 < 0,003       

PCB-180 < 0,003       

o-ethylfenol (ug/kg Ds) 35       

m-ethylfenol (ug/kg Ds) 35       

2,4-dimethylfenol (ug/kg Ds) 35       

2,5-dimethylfenol (ug/kg Ds) 35       

2,6-dimethylfenol (ug/kg Ds) 35       

3,4-dimethylfenol (ug/kg Ds) 35       

di-isopropylftalaat 0,07       

dipropylftalaat 0,07       

dipentylftalaat 0,07       

diheptylftalaat 0,07       

dinonylftalaat 0,07       

dioctylftalaat 0,25       

benzylbutylftalaat 0,25 ++     

mangaan (Mn) 170       

strontium (Sr) 40       

azinfos-ethyl 1,25       

bromofos-ethyl 0,5    (5)     

bromofos-methyl 0,5    (5)     

chloorpyrifos-ethyl 0,5    (5)     

coumafos 0,5       

diazinon 0,5       

dimethoaat 0,5       

disulfoton 0,5    (5)     

ethion 0,14       

fenitrothion 0,5       

fenthion 0,25    (5)     

malathion 0,5    (5)     

methidathion 0,14       

mevinfos 0,5       

parathion-ethyl 0,25    (5)     

parathion-methyl 0,25    (5)     

pyrazophos 0,5       

triazofos 0,5       

trifluralin 0,5       

cyanazine 0,5       



desmetryn 0,5       

prometryn 0,35       

propazine 0,5    (5)     

simazine 0,25    (5)     

terbutryn 0,5    (5)     

terbutylazine 0,07       

trans-chloordaan < 0,003       

dichloorbenzonitril 0,07       

2,4-DDD 0,007       

4,4-DDD 0,029       

2,4-DDT < 0,003       

4,4-DDT < 0,003       

2,4-DDE < 0,003       

4,4-DDE 0,007       

endosulfansulfaat < 0,003       

isodrin < 0,003       

telodrin < 0,003       

1,2-dichloorpropaan 0,25       

1,3-dichloorpropaan 0,25       

dibroommethaan 0,07       

droge stof (Ds) (%) 82,9   81,2   

fractie < 2 um (% van Ds) 25   25   

x < 2 um (% van md)     25   

fractie < 63 um (% van Ds)     8,6   

x < 63 um (% van md)     9,1   

fractie < 250 um (% van Ds)     93   

x < 250 um (% van md)     99   

fractie < 2000 um (% van Ds)     94   

x < 2000 um (% van md)     100   

gloeirest (% van Ds) 97,2       

gloeiverlies (organische stof) (% van Ds) 10   10   

alifat. koolwaterstoffen 50       

cis-chloordaan         

lutum (fractie<2um)         

organische stof         

2,4-Dichloorfenol 0,125       

2,5-Dichloorfenol 0,125       

4-Ethylfenol + 3,5-Dimethylfenol 0,05       

alfa-Heptachloorepoxide < 0,003       

Bis(ethylhexyl)ftalaat 1,25 ++     

Conclusie STI (BoToVa) > Iw   

Conclusie Bbk partijkeuring indicatief (BoToVa) Niet toepasbaar   

 

(5): IW ontbreekt 

###: getoetst aan de I-waarde van Chroom(III) 

 



 
Monsteromschrijving 1746 1747 1748 1749 

Diepte (m -mv) 1,5-2 1,8-2 2,5-3 1-1,5 

Lutum (%) 25 25 25 25 

Humus (%) 10 10 10 10 

  

METALEN 

arseen (As) 121 +++ 101 +++ 9,6 - 183 +++ 

koper (Cu) 47 + 26 - < 7,2 - 1092 +++ 

  

BESTRIJDINGSMIDDELEN 

chloordaan (som) < 0,0061 - < 0,0061 - < 0,007 - < 0,007 - 

DDT (som) 0,207 + 0,0122 - < 0,007 - 0,139 - 

DDE (som) 0,16 + 0,0135 - < 0,007 - 0,267 + 

DDD (som) 1,39 + 0,045 + < 0,007 - 11,1 + 

aldrin 5,2 +++ 48 +++ 0,0385   29,5 +++ 

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) 5,4 +++ 52 +++ 0,0455 + 61 +++ 

alfa-endosulfan < 0,003 - 0,0057 + < 0,0035 - < 0,0035 - 

alfa-HCH < 0,003 - < 0,003 - < 0,0035 - < 0,0035 - 

beta-HCH < 0,003 - < 0,003 - < 0,0035 - < 0,0035 - 

gamma-HCH (lindaan) < 0,003 - < 0,003 - < 0,0035 - < 0,0035 - 

heptachloor < 0,003 - < 0,003 - < 0,0035 - < 0,0035 - 

heptachloorepoxide (som) < 0,0061 - < 0,0061 - < 0,007 - < 0,007 - 

  

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) 270 + < 107 - < 123 - 1850 + 

  

Niet in STI-lijst van de Wbb 

dieldrin 0,17   3,87   < 0,0035   31   

endrin 0,0057   < 0,003   < 0,0035   < 0,0035   

HCH-verbindingen (som) 0,0028   0,0028   0,0028   0,0028   

delta-HCH < 0,003   < 0,003   < 0,0035   < 0,0035   

minerale olie C10-C12 9   9   11   11   

minerale olie C12-C16 9   9   11   25   

minerale olie C16-C20 74   39   14   180   

minerale olie C20-C24 61   15   18   235   

minerale olie C24-C28 39   15   18   365   

minerale olie C28-C32 48   15   18   500   

minerale olie C32-C36 30   15   18   395   

minerale olie C36-C40 15   15   18   155   

trans-chloordaan < 0,003   < 0,003   < 0,0035   < 0,0035   

2,4-DDD 0,61   0,0143   < 0,0035   2,55   

4,4-DDD 0,78   0,0309   < 0,0035   8,5   

2,4-DDT < 0,003   < 0,003   < 0,0035   < 0,0035   

4,4-DDT 0,204   0,0091   < 0,0035   0,135   

2,4-DDE < 0,003   < 0,003   < 0,0035   0,0115   

4,4-DDE 0,157   0,0104   < 0,0035   0,255   

isodrin 0,078    (5) 0,78    (5) < 0,0035   0,165    (5) 

telodrin < 0,003    (5) < 0,003    (5) < 0,0035   < 0,0035    (5) 



droge stof (Ds) (%) 78,5   79,9   80,4   81   

cis-chloordaan < 0,003   < 0,003   < 0,0035   < 0,0035   

lutum (fractie<2um) (% van Ds) 25   25   25   25   

organische stof (% van Ds) 10   10   10   10   

trans-heptachloorepoxide < 0,003   < 0,003   < 0,0035   < 0,0035   

alfa-Heptachloorepoxide < 0,003   < 0,003   < 0,0035   < 0,0035   

Conclusie STI (BoToVa) > Iw > Iw > Aw en <= Iw > Iw 

Conclusie Bbk partijkeuring indicatief 

(BoToVa) 

Niet toepasbaar Niet toepasbaar Toepasbaar als 

klasse Industrie 

Niet toepasbaar 

 

(5): IW ontbreekt 

 



 
Peilbuis Pb 1743 F 

Filterdiepte (m -mv) 1,0-1,7 

  

METALEN 

arseen (As) 3700 +++ 

barium (Ba) 110 + 

cadmium (Cd) 0,6 + 

kobalt (Co) 6 - 

koper (Cu) 1300 +++ 

kwik (Hg) 0,3 ++ 

lood (Pb) 64 ++ 

molybdeen (Mo) < 10 + 

nikkel (Ni) 30 + 

zink (Zn) 180 + 

  

ANORGANISCHE VERBINDINGEN 

chloride (mg/l) 37   

  

AROMATISCHE VERBINDINGEN 

benzeen 0,4 + 

ethylbenzeen < 0,5 - 

tolueen < 0,5 - 

xylenen (som) n.a. + 

styreen (vinylbenzeen) < 0,5 - 

  

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen 0,1 + 

  

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

vinylchloride < 0,2 - 

dichloormethaan < 0,5 + 

1,1-dichloorethaan < 0,5 - 

1,2-dichloorethaan < 0,5 - 

1,1-dichlooretheen < 0,1 - 

1,2-dichl.etheen (c+t) n.a.    (1) 

dichloorpropanen (som) n.a. - 

trichloormethaan (chloroform) < 0,5 - 

1,1,1-trichloorethaan < 0,5 + 

1,1,2-trichloorethaan < 0,5 + 

trichlooretheen (tri) < 0,5 - 

tetrachloormethaan (tetra) < 0,1 - 

tetrachlooretheen (per) < 0,1 - 

  

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) 110 + 

tribroommethaan (bromoform) < 0,5    (14) 

  

Niet in STI-lijst van de Wbb 



1,2-dichlooretheen (cis) < 0,5   

minerale olie C10-C12 < 10   

minerale olie C12-C16 < 10   

minerale olie C16-C20 30   

minerale olie C20-C24 23   

minerale olie C24-C28 13   

minerale olie C28-C32 13   

minerale olie C32-C36 9   

minerale olie C36-C40 5   

ortho-xyleen < 0,5   

meta- en para-xyleen < 0,2   

1,2-dichlooretheen (trans) < 0,5   

ijzer (Fe) 12000   

ijzer (II) (mg/l) 1,8   

mangaan (Mn) 1300   

1,2-dichloorpropaan < 0,2   

1,3-dichloorpropaan < 0,2   

totaal fosfor (mg P/l) (mg/l) 1,8   

CZV (in mg O2/l) (mg O2/l) 90   

stikstof vlgs. Kjeldahl (mg N/l) (mg N/l) 3,6   

sulfaat (mg/l) 45   

1,1-Dichloorpropaan < 0,2   

  

pH (-) 7,8   

EC (µS/cm) 630   

Conclusie (BoToVa)   +++ 

 

(1): gemeten gehalte is = 0 

(14): Streefwaarde ontbreekt 

 



Berekening asbestgehalte nader onderzoek NEN 5707 en nader puinonderzoek NEN 5897
Versie 2.0
Opgesteld op 26-11-2004 door Gerrit Bons
Voor het laatst gewijzigd op 28-05-2015 door Harm Landman
Gevalideerd volgens KAM-systeem op 28-05-2015 door Harm Landman

NEN 5707 en  5897

Projectnummer:
Projectnaam:
Ingevoerd door:
Datum berekening:

Berekening asbestgehalte serpentijn asbest (Chrysotiel)

veld gegevens lab geschat lab resultaten lab gegevens resultaten lab gegevens Transporteren
monster Ontgraven Aantal Inspectie Inspectie Soortelijke Droge stof Verzamel- 95% min 95% max Grond 95% min 95% max gehalte 95% min 95% max
codering (m³) deeltjes efficientie efficientie massa monster monster asbest

per sleuf laagste (%) hoogste (%) (ton/m3) % g absoluut g absoluut g absoluut mg asbest/kg mg asbest/kg mg asbest/kg mg/ kg mg/ kg mg/ kg 

MM4 0,5625 1 100 100 1,8 77,9 8,300 6,600 9,900 1,0 0,6 1,7 12,0 9,0 14,0

Berekening asbestgehalte amfibool asbest (Amosiet, Crocidoliet e.d.)

veld gegevens lab geschat lab resultaten lab gegevens resultaten lab gegevens Transporteren
monster Ontgraven Aantal Inspectie Inspectie Soortelijke Droge stof Verzamel- 95% min 95% max Grond 95% min 95% max gehalte 95% min 95% max
codering (m³) deeltjes efficientie efficientie massa monster monster asbest

per sleuf laagste (%) hoogste (%) (ton/m3) % g absoluut g absoluut g absoluut mg asbest/kg mg asbest/kg mg asbest/kg mg/ kg mg/ kg mg/ kg 

MM4 0,5625 100 100 1,8 77,9

Gewogen totalen (serpentijn + 10 x amfibool)
Serpentijn 10 x Amfibool Totalen

Toetsen gemeten gehalte
monster Gemeten 95% min 95% max Gemeten 95% min 95% max Gemeten 95% min 95% max
codering gehalte gehalte gehalte

mg asbest/kg mg asbest/kg mg asbest/kg mg asbest/kg mg asbest/kg mg asbest/kg mg asbest/kg mg asbest/kg mg asbest/kg

MM4 12,0 9,0 14,0 12 9 14 (-)

123362
Kortendijk 2 in Nieuw-Vossemeer
arj



Monsters
1 2 3 4 5

Fractie < 2um % Ds 20 4,3 9,3 15
Fractie < 20um % Ds 28 6,5 13 21
Fractie < 63um % Ds 31 8,6 16 28
Fractie < 250um % Ds 87 93 93 87
Fractie < 2mm % Ds 88 94 94 89

Fractie < 2um % md 22 4,6 9,9 17
Fractie < 20um % md 31 6,9 14 24
Fractie < 63um % md 35 9,1 17 31
Fractie < 250um % md 97 99 99 98
Fractie < 2mm % md 99 100 100 100

Fractie > 2mm % Ds 1,9 1,2 0,9 0,7

Eindconclusie (indicatief)
22.06.01 Zand in aanvulling of ophoging niet ok ok niet ok niet ok waarde?
22.06.02 Draineerzand(tijdelijk) niet ok niet ok niet ok niet ok waarde?
22.06.02 Draineerzand (permanent) niet ok niet ok niet ok niet ok waarde?
22.06.03 Zand in zandbed niet ok ok niet ok niet ok waarde?

arj
Typewritten Text
1: 1735 (1,5-2) + 1739 (1,5-2,0) 2: 1730 (1,0-1,5) + 1732 (0,5-0,8) + 1734 (1,0-1,5)3: 1737 (1,0-1,5)4: 1739 (0,4-0,9)



 

 

 

 

 

 

 

  

 Bijlage 

7 Analysecertificaten 
 

 

 

 

 

 



 



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden
en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek
verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

03.11.2015Datum
35003840Relatienr
538360Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   538360   Afvalwater

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1233456 Nieuw Vossemeer Projectmanagement en ond
Opdrachtacceptatie 29.10.15
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
Joost van Schijndel
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. 31/570788118
Klantenservice
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Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen

Aromaten

Oplosmiddelen (overige)

Chloorhoudende koolwaterstoffen

IJzer (III)
Stikstof volgens Kjeldahl (N)

Chloride [Cl]
IJzer (II)
Sulfaat
totaal fosfor (P)
CZV

Koningswater ontsluiting

Arseen (As)
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
IJzer (Fe)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Mangaan (Mn)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
o-Xyleen
Naftaleen
Som Xylenen

Styreen

Som Dichloorpropanen

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l

355524

--
--
--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

--

--

10
3,6
37

1,8
45

1,8
90

++

3,7
0,11

0,0006
12

0,006
1,3
0,3

0,064
1,3

<0,01
0,03
0,18

0,4
<0,5
<0,5
<0,2

<0,50
0,1

n.a.

<0,5

n.a.

Eenheid
Pb 1743 F(1,0-1,7)

Opdracht   538360   Afvalwater

355524 Pb 1743 F(1,0-1,7) 29.10.2015
Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie

Broomhoudende koolwaterstoffen

Vinylchloride
Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
Cis-1,2-Dichlooretheen
1,2-Dichlooretheen (trans)
1,1-Dichlooretheen
1,2-Dichloorpropaan
1,1-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som cis/trans- 1,2-
Dichlooretheen

Koolwaterstoffractie (C10-C40)

Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

Tribroommethaan (bromoform)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l

355524

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--

<0,20
<0,5
<0,5
<0,1
<0,5
<0,1
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5

<0,50
<0,50

<0,1
<0,2
<0,2
<0,2
n.a.

0,11
<0,010
<0,010

0,030
0,023
0,013
0,013
0,009
0,005

<0,5

Eenheid

Begin van de analyses: 29.10.2015
Einde van de analyses: 03.11.2015

  De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

Pb 1743 F(1,0-1,7)

Opdracht   538360   Afvalwater

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens. 
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AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. 31/570788118
Klantenservice

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden
conform NEN 6482 (1999):  n)
conform NEN 6633: 
conform NEN 6646: 
conform NEN 6961 en NEN-EN-ISO 15587-1: 
conform NEN-EN 1483 (2007): 
conform NEN-EN-ISO 10301: 

conform NEN-EN-ISO 11423-1: 
conform NEN-EN-ISO 17294-2: 

Conform NEN-ISO 15923-1; glkwaardig  NEN-ISO15682: 
Conform NEN-ISO 15923-1, glwd NEN-EN-ISO 15681-2: 
Conform NEN-ISO 15923-1; glwdg NEN-ISO 22743: 
eigen methode: 
eigen methode:  n)

eigen methode (analyse conform ISO 11423-1): 
eigen methode (analyse conform NEN-EN-ISO 10301): 

IJzer (II)
CZV
Stikstof volgens Kjeldahl (N)

Koningswater ontsluiting
Kwik (Hg)

Som Dichloorpropanen Dichloormethaan Trichloormethaan (Chloroform) Tetrachloormethaan (Tetra)
Trichlooretheen (Tri) Tetrachlooretheen (Per) 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan 1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan Tribroommethaan (bromoform) 1,1-Dichlooretheen

Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Som Xylenen
Kobalt (Co) Arseen (As) Nikkel (Ni) Barium (Ba) Zink (Zn) Molybdeen (Mo) Cadmium (Cd) Lood (Pb)
IJzer (Fe) Mangaan (Mn) Koper (Cu)

Chloride [Cl]
totaal fosfor (P)

Sulfaat
Koolwaterstoffractie (C10-C40)
IJzer (III) Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

Naftaleen Styreen
Vinylchloride Som cis/trans- 1,2-Dichlooretheen

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht   538360   Afvalwater
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Chromatogram for Order No. 538360, Analysis No. 355524, created at 03.11.2015 08:27:42
Monsteromschrijving: Pb 1743 F(1,0-1,7)

[@ANALYNR_START=355524]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden
en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek
verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

12.11.2015Datum
35003840Relatienr
538370Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   538370   Afvalwater

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1233456 Nieuw Vossemeer Projectmanagement en ond
Opdrachtacceptatie 29.10.15
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
Joost van Schijndel
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. 31/570788118
Klantenservice
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Aromaten

Chloorhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie

Chloorbenzenen

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
o-Xyleen
Naftaleen
Som Xylenen

Vinylchloride
Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
Cis-1,2-Dichlooretheen
1,2-Dichlooretheen (trans)
Som cis/trans- 1,2-
Dichlooretheen

Koolwaterstoffractie (C10-C40)

Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

Som Dichloorbenzenen

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l

355542

--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--

<0,2
<0,5
<0,5
<0,2

<0,50
<0,1
n.a.

<0,20
<0,5
<0,5
<0,1

0,7
<0,1
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5

<0,50
<0,50

n.a.

<0,050
<0,010
<0,010
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

n.a.

Eenheid
Kelderwater

Opdracht   538370   Afvalwater

355542 Kelderwater 29.10.2015
Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorbenzenen

Vluchtige verbindingen

Overig onderzoek

Som Trichloorbenzenen
Monochloorbenzeen
1,3-Dichloorbenzeen
1,4-Dichloorbenzeen
1,2-Dichloorbenzeen
1,3,5-Trichloorbenzeen
1,2,4-Trichloorbenzeen
1,2,3-Trichloorbenzeen

VKF C6-C10

GC-MS 1-10 vluchtige verbindingen

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

355542

--
--
--
--
--
--
--
--

--

--

n.a.
<0,5

<0,50
<0,50
<0,50

<0,1
<0,1
<0,1

<10

zie toelichting

Eenheid

Toelichting
GC-MS 1-10 vluchtige verbindingen:
- In de vluchtige screening zijn geen verbindingen aangetroffen.

355542

Begin van de analyses: 29.10.2015
Einde van de analyses: 12.11.2015

  De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. 31/570788118
Klantenservice

Kelderwater

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht   538370   Afvalwater

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens. 
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n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden
conform NEN-EN-ISO 10301: 

conform NEN-EN-ISO 11423-1: 
eigen methode: 
eigen methode:  n)

eigen methode (analyse conform ISO 11423-1): 
eigen methode (analyse conform NEN-EN-ISO 10301): 

Dichloormethaan Trichloormethaan (Chloroform) Tetrachloormethaan (Tetra) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan 1,1-Dichloorethaan 1,2-Dichloorethaan

Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Som Xylenen
GC-MS 1-10 vluchtige verbindingen Koolwaterstoffractie (C10-C40)
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Naftaleen VKF C6-C10
Som Trichloorbenzenen Som Dichloorbenzenen Vinylchloride Monochloorbenzeen
Som cis/trans- 1,2-Dichlooretheen

Opdracht   538370   Afvalwater
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Chromatogram for Order No. 538370, Analysis No. 355542, created at 3-nov-2015 8:27:42
Monsteromschrijving: Kelderwater

[@ANALYNR_START=355542]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden
en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek
verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

12.11.2015Datum
35003840Relatienr
538377Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   538377   Afvalwater

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1233456 Nieuw Vossemeer Projectmanagement en ond
Opdrachtacceptatie 05.11.15
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
Joost van Schijndel
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. 31/570788118
Klantenservice
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Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen

Aromaten

Oplosmiddelen (overige)

Chloorhoudende koolwaterstoffen

IJzer (III)
Stikstof volgens Kjeldahl (N)

Chloride [Cl]
IJzer (II)
Sulfaat
totaal fosfor (P)
CZV

Koningswater ontsluiting

Arseen (As)
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
IJzer (Fe)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Mangaan (Mn)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
o-Xyleen
Naftaleen
Som Xylenen

Styreen

Som Dichloorpropanen

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l

355552

--
--
--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

--

--

4,0
10,0

21
15
18

4,3
82

++

4,5
0,03

<0,0002
19

<0,004
<0,004

<0,1
<0,005

2,2
<0,01
<0,01
0,004

2100
<15   

150
210

59
18

270

<15   

n.a.

Eenheid

hb
)

hb
)

Pb 142131 F(1,4-2,4)

Opdracht   538377   Afvalwater

355552 Pb 142131 F(1,4-2,4) 28.10.2015
Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie

Broomhoudende koolwaterstoffen

Overig onderzoek

Vinylchloride
Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
Cis-1,2-Dichlooretheen
1,2-Dichlooretheen (trans)
1,1-Dichlooretheen
1,2-Dichloorpropaan
1,1-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som cis/trans- 1,2-
Dichlooretheen

Koolwaterstoffractie (C10-C40)

Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

Tribroommethaan (bromoform)

GC-MS 1-5 niet vluchtige verbindingen

GC-MS 1-5 vluchtige verbindingen

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l

355552

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--

--
--

<6,0   
<15   
<15   

<3,0   
<15   

<3,0   
<15   
<15   
<15   
<15   
<15   
<15   

<3,0   
<6,0   
<6,0   
<6,0   

n.a.

0,45
0,37

0,071
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

<15   

zie toelichting

zie toelichting

Eenheid

hb) De rapportagegrens moest verhoogd worden, vanwege een hoge concentratie van een of meerdere verbindingen waardoor een onverdunde
meting niet mogelijk is.

Toelichting
GC-MS 1-5 niet vluchtige verbindingen:
- Prometryn     ug/l  230
- Terbutryn      ug/l  330
- N-methyl-2-Benzothiazolamine (*) ug/l  460

355552

hb
)

hb
)

hb
)

hb
)

hb
)

hb
)

hb
)

hb
)

hb
)

hb
)

hb
)

hb
)

hb
)

hb
)

hb
)

hb
)

hb
)

Pb 142131 F(1,4-2,4)

Opdracht   538377   Afvalwater

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens. 
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- Chloorpropham (*)    ug/l  130
- Octylfenol (*)     ug/l  170

(*) Uitgerekend ten opzichte van interne standaard (D10-anthraceen). Het gehalte is hierdoor indicatief.

GC-MS 1-5 vluchtige verbindingen:
- C9-Aromaten      ug/l   160
- C10-Aromaten      ug/l   140
- Indaan (*)       ug/l   100
- Methylindeen + isomeren (*)   ug/l   50
- Methylnaftaleen (*)     ug/l   25

(*) Uitgerekend op een interne standaard TFT, het gehalte is derhalve indicatief.

Begin van de analyses: 30.10.2015
Einde van de analyses: 12.11.2015

  De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. 31/570788118
Klantenservice

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden
conform NEN 6482 (1999):  n)
conform NEN 6633: 
conform NEN 6646: 
conform NEN 6961 en NEN-EN-ISO 15587-1: 
conform NEN-EN 1483 (2007): 
conform NEN-EN-ISO 10301: 

conform NEN-EN-ISO 11423-1: 
conform NEN-EN-ISO 17294-2: 

Conform NEN-ISO 15923-1; glkwaardig  NEN-ISO15682: 
Conform NEN-ISO 15923-1, glwd NEN-EN-ISO 15681-2: 
Conform NEN-ISO 15923-1; glwdg NEN-ISO 22743: 
eigen methode: 
eigen methode:  n)

eigen methode (analyse conform ISO 11423-1): 
eigen methode (analyse conform NEN-EN-ISO 10301): 

IJzer (II)
CZV
Stikstof volgens Kjeldahl (N)

Koningswater ontsluiting
Kwik (Hg)

Som Dichloorpropanen Dichloormethaan Trichloormethaan (Chloroform) Tetrachloormethaan (Tetra)
Trichlooretheen (Tri) Tetrachlooretheen (Per) 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan 1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan Tribroommethaan (bromoform) 1,1-Dichlooretheen

Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Som Xylenen
Mangaan (Mn) Cadmium (Cd) Arseen (As) IJzer (Fe) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Lood (Pb) Zink (Zn)
Koper (Cu) Kobalt (Co) Barium (Ba)

Chloride [Cl]
totaal fosfor (P)

Sulfaat
GC-MS 1-5 vluchtige verbindingen GC-MS 1-5 niet vluchtige verbindingenKoolwaterstoffractie (C10-C40)
IJzer (III) Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

Naftaleen Styreen
Vinylchloride Som cis/trans- 1,2-Dichlooretheen

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht   538377   Afvalwater
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Bijlage bij Opdrachtnr. 538377 
CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten beïnvloeden. De
conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:
IJzer (III) 355552
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Chromatogram for Order No. 538377, Analysis No. 355552, created at 3-nov-2015 8:27:42
Monsteromschrijving: Pb 142131 F(1,4-2,4)

[@ANALYNR_START=355552]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden
en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek
verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

12.11.2015Datum
35003840Relatienr
538380Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   538380   Water

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1233456 Nieuw Vossemeer Projectmanagement en ond
Opdrachtacceptatie 30.10.15
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
Joost van Schijndel
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. 31/570788118
Klantenservice
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Standaard GC-MS analyse
GC-MS 1-10 niet vluchtige verbindingen

GC-MS 1-10 vluchtige verbindingen

GC-MS 1-5 niet vluchtige verbindingen

GC-MS 1-5 vluchtige verbindingen

355587 355588

-- --
-- --
-- --
-- --

zie toelichting

zie toelichting

zie toelichting

zie toelichting

Eenheid

Toelichting
GC-MS 1-5 vluchtige verbindingen:
- In de vluchtige screening zijn geen verbindingen aangetroffen.

GC-MS 1-5 niet vluchtige verbindingen:
- Er zijn geen verbindingen aangetroffen.
GC-MS 1-10 niet vluchtige verbindingen:
- Alifatische verbindingen       ug/l  1700
- Onbekende aromatisch product (*)     ug/l  50
- Prometryn         ug/l  12
- Terbutryn          ug/l  4.8
- N-methyl-2-Benzothiazolamine (*)     ug/l  10
- N,N-Bis(isopropyl)-dichloor-Benzamide derivaat (*)  ug/l  12
- 2-Imidazolidinethion (*)       ug/l  11
- 1,1-Methyleen-bis(chloor-Benzeen) (*)    ug/l  5
- Pyrazon (*)         ug/l  4
- Ethofumesaat (*)        ug/l  3

(*) Uitgerekend ten opzichte van interne standaard (D10-anthraceen). Het gehalte is hierdoor indicatief.

GC-MS 1-10 vluchtige verbindingen:
- C9-Aromaten    ug/l   22
- C10-Aromaten    ug/l   10
- Indaan (*)     ug/l   2,2
- Methylindeen + isomeren (*) ug/l   2,0
- Aceton (*)     ug/l   2,0

(*) Uitgerekend op een interne standaard TFT, het gehalte is derhalve indicatief.

355587

355588

Begin van de analyses: 30.10.2015
Einde van de analyses: 12.11.2015

  De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

Pb 14628 F(5,0-6,0) Pb 1620322 F(1,5-2,5)

Opdracht   538380   Water

355587
355588

Pb 14628 F(5,0-6,0)
Pb 1620322 F(1,5-2,5)

28.10.2015
28.10.2015

Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. 31/570788118
Klantenservice

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden
eigen methode:  n) GC-MS 1-10 niet vluchtige verbindingenGC-MS 1-5 niet vluchtige verbindingenGC-MS 1-5 vluchtige verbindingen

GC-MS 1-10 vluchtige verbindingen

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht   538380   Water
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden
en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek
verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

12.11.2015Datum
35003840Relatienr
538385Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   538385   Water

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1233456 Nieuw Vossemeer Projectmanagement en ond
Opdrachtacceptatie 29.10.15
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
Joost van Schijndel
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. 31/570788118
Klantenservice
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Standaard GC-MS analyse
GC-MS 1-5 vluchtige verbindingen

355593 355594

-- --zie toelichting zie toelichting

Eenheid

Toelichting
GC-MS 1-5 vluchtige verbindingen:
- In de vluchtige screening zijn geen verbindingen aangetroffen.
GC-MS 1-5 vluchtige verbindingen:
- In de vluchtige screening zijn geen verbindingen aangetroffen.

355593

355594

Begin van de analyses: 29.10.2015
Einde van de analyses: 12.11.2015

  De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. 31/570788118
Klantenservice

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden
eigen methode:  n) GC-MS 1-5 vluchtige verbindingen

Pb 1747 F(1,0-2,0) Pb 1748 F(2,0-3,0)

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht   538385   Water

355593
355594

Pb 1747 F(1,0-2,0)
Pb 1748 F(2,0-3,0)

29.10.2015
29.10.2015

Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden
en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek
verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

28.10.2015Datum
35003840Relatienr
537835Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   537835   Asfalt

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1233456 Nieuw Vossemeer Projectmanagement en ond
Opdrachtacceptatie 27.10.15
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
Joey Arts
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice
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Asfalt onderzoek
Constructieopbouw boorkern
Bepaling aantal lagen
Begin laag
Eind laag
Laagdikte per laag
Verharding
PAK-detector
Fluorescerend gebied

mm
mm
mm

mg/kg
mm

352694 352695 354418 354419 354420

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

zie bijlage zie bijlage
4 4

0 38 72
38 72 110
38 34 38

DAB 0/11 OAB 0/11 OAB 0/16
<250 <250 <250
Geen Geen Geen

Eenheid
1701 (0-0,2) 1702 (0-0,2) 1701 (0-0,2) laag 1 1701 (0-0,2) laag 2 1701 (0-0,2) laag 3

Opdracht   537835   Asfalt

352694
352695
354418
354419
354420

26.10.2015
26.10.2015
26.10.2015
26.10.2015
26.10.2015

Monstername Monsteromschrijving
1701 (0-0,2)
1702 (0-0,2)
1701 (0-0,2) laag 1
1701 (0-0,2) laag 2
1701 (0-0,2) laag 3
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Asfalt onderzoek
Constructieopbouw boorkern
Bepaling aantal lagen
Begin laag
Eind laag
Laagdikte per laag
Verharding
PAK-detector
Fluorescerend gebied

mm
mm
mm

mg/kg
mm

354421 354425 354426 354427 354428

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

110 0 40 78 114
177 40 78 114 181

67 40 38 36 67
GAB 0/32 DAB 0/11 OAB 0/11 OAB 0/16 GAB 0/32

<250 <250 <250 <250 <250
Geen Geen Geen Geen Geen

Eenheid

Begin van de analyses: 27.10.2015
Einde van de analyses: 28.10.2015

  De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

Toegepaste methoden

Cf. RAW (2005) Proef 152: 
Volgens CROW 210: 

Constructieopbouw boorkern Bepaling aantal lagen Begin laag Eind laag Laagdikte per laag Verharding
PAK-detector Fluorescerend gebied

1701 (0-0,2) laag 4 1702 (0-0,2) laag 1 1702 (0-0,2) laag 2 1702 (0-0,2) laag 3 1702 (0-0,2) laag 4

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht   537835   Asfalt

354421
354425
354426
354427
354428

26.10.2015
26.10.2015
26.10.2015
26.10.2015
26.10.2015

Monstername Monsteromschrijving
1701 (0-0,2) laag 4
1702 (0-0,2) laag 1
1702 (0-0,2) laag 2
1702 (0-0,2) laag 3
1702 (0-0,2) laag 4

Monsternr.
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Analyserapport
Opdrachtnummer 537835
Uw referentie: 1233456 Nieuw Vossemeer Projectmanagement en ond
Relatienr: 35003840
Klant: Tauw Nederland B.V.

Monster 352694
Monsteromschrijving 1701 (0-0,2)
Datum monstername 26.10.2015
Begin van de analyses: 27/10/2015
Lengte boorkern (mm) 177
Aantal lagen 4

Monster 352695
Monsteromschrijving 1702 (0-0,2)
Datum monstername 26.10.2015
Begin van de analyses: 27/10/2015
Lengte boorkern (mm) 181
Aantal lagen 4
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Verklaring soort verharding
Opp beh oppervlakte behandeling
AB asfaltbeton (gebroken materiaal)
DAB 0/5 dicht asfaltbeton
DAB 0/8 dicht asfaltbeton
DAB 0/11 dicht asfaltbeton
DAB 0/16 dicht asfaltbeton
GAB grindasfaltbeton (rond materiaal)
GAB 0/16 grindasfaltbeton (rond materiaal)
GAB 0/32 grindasfaltbeton (rond materiaal)
OAB 0/11 open asfaltbeton
OAB 0/16 open asfaltbeton
OAB 0/22 open asfaltbeton
SMA 0/5 steenmastiekasfalt
SMA 0/8 steenmastiekasfalt
SMA 0/11 steenmastiekasfalt
STAB 0/16 steenslagasfaltbeton
STAB 0/22 steenslagasfaltbeton
ZOAB 0/11 zeer open asfaltbeton
ZOAB 0/16 zeer open asfaltbeton
EAB emulsie asfaltbeton
WKA warm bereid koud asfalt
BRAC breekasfaltcement
Dubbellaags
ZOAB
Gietasfalt
Zandasfalt
Kleeflaag
Penetratielaag
Combinatie
deklaag
Beton
Klinker
Fundering
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden
en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek
verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

03.11.2015Datum
35003840Relatienr
537846Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   537846   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1233456 Nieuw Vossemeer Projectmanagement en ond
Opdrachtacceptatie 29.10.15
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
Joey Arts
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice
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Asbest
Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Asbest verzamelmonster
Som gewogen asbest (grond) mg/kg Ds

352783 352784

-- --
-- --
-- --

++
zie bijlage

510

Eenheid

Toelichting
Toelichting Asbest analyse:
Van fractie 4-8 is 16,5 gram (11,1%) geanalyseerd.
Van fractie 2-4 is 1,9 gram (0,6%) geanalyseerd.
Van fractie 1-2 is 1,0 gram (0,4%) geanayseerd.
Van fractie 0,5-1 is 0,7 gram (0,3%) geanalyseerd.

Dit in verband met meer dan 50 gevonden asbest vezels (deeltjes).

352784

Begin van de analyses: 27.10.2015
Einde van de analyses: 03.11.2015

  De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

Toegepaste methoden

Conform NEN 5707 (analysedeel): 
conform NEN 5896-bepaling van Asbest in materialen: 
Geen informatie: 

Som gewogen asbest (grond)
Asbest verzamelmonster

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Vaste stof

1729 (0-0,01) MM1

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht   537846   Bodem / Eluaat

352783
352784

26.10.2015
25.10.2015

Monstername Monsteromschrijving
1729 (0-0,01)
MM1

Monsternr.
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Rapportageblad  verzameld materiaal
NEN 5896; Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie

Monsternr. : 352783
Datum onderzoek : 28-10-2015

tot. asbest-
houdend

type a b c d e f materiaal (g)
aantal 1 3
gram 142,0 156,8

a 12,5 10 15

b 12,5 10 15
3,5 2 5

c

d

e

niet asbesthoudend
f - - -

- - -
- - -

gevonden MIN MAX
asbest asbest asbest

asbesttype aantal gram gram gram
Serpentijn 4 37,4 29,9 44,8
Amfibool 3 5,5 3,1 7,8
Totaal 4 42,8 33,0 52,7

Monster 
omschrijving:

-
-
-

ja chrysotiel

298,8

MIN%Omschrijving soorten

ja

1729 (0-0,01)

Hechtgebonden asbest gem %

Golfplaat

MAX %

Golfplaat

crocidoliet

ja/nee type

chrysotiel

-
-
-
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Bijlage analyseresultaten asbest avg #######

Nat gewicht
(g)

352784 79,1 10603 8383

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Asbest Hecht
(mg/kg ds (mg/kg ds(mg/kg ds (mg/kg ds geb.

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) N  tot.) ondergrens bovengrens
> 16 mm 0 0 100

8 - 16 mm 1,1 93,9 100 41 32 41 27 55 beide
4 - 8 mm 1,8 148,4 100 100 118 100 66 140 nee
2 - 4 mm 3,8 316,3 100 85 8851 85 49 120 nee
1 - 2 mm 3,4 283,8 24 140 3483 140 77 200 nee

0.5 mm - 1 mm 2,5 211,1 11 140 1586 140 78 210 nee
< 0.5 mm 86 7233,676 0,1 nvt nvt

Totalen 99 8287,176 510 14070 510 300 730
Na afronding volgens norm  (mg/kg) : 510 300 730

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

Gemeten
Gehalte
(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1
14 11 17
490 290 710
510 300 730
<0.1 <0.1 <0.1
510 300 730
510 300 730

chrysotiel crocidoliet
50 2

Analyse van asbest in bodem (NEN 5707:2003/C1:2006nl), onbewerkt bouw- sloop en recyclinggranulaat (NEN 5897)
Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie (NEN 5896)

Monster Nr.

interval (mg/kg ds)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn de volgende aantallen asbestverdachte vezels per 
asbestsoort gevonden:

Totaal asbest

gehalte  (%)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 
gewicht 

8-5-2007

Onderzoc
ht (%)

Monster omschrijving

MM1

Massa 
fractie (g)

95%-betrouwbaarheids-

Drogestof

interval (mg/kg ds)

Serpentijn asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal
Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek
verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

03.11.2015Datum
35003840Relatienr
537880Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   537880   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1233456 Nieuw Vossemeer Projectmanagement en ond
Opdrachtacceptatie 27.10.15
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
Joey Arts
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000)

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Fractie < 2 µm

Koningswater ontsluiting

Arseen (As)
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

352928 352932 352936 352942 352946

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

++ ++ ++ ++ ++
88,2 86,7 87,5 84,6 86,1
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

1,6   2,4   3,3   1,1   1,0   

5,5 8,6 10 13 14

++ ++ ++ ++ ++

5,5 18 12 57 26
<20 51 37 31 40

<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
3,4 4,6 5,0 4,7 4,9
14 19 17 40 51

0,06 0,10 0,09 0,06 0,09
33 51 44 47 44

<1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
5,1 8,3 9,6 8,9 10
30 54 47 41 58

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 0,11 0,058 0,21 0,10
<0,050 0,080 <0,050 0,12 0,069
<0,050 0,060 <0,050 0,098 0,064
<0,050 0,13 0,093 0,21 0,13
<0,050 0,13 0,086 0,21 0,13
<0,050 0,17 0,074 0,31 0,19

0,075 0,27 0,17 0,51 0,28
<0,050 0,10 0,070 0,14 0,10
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,39   1,1   0,69   1,9   1,1   

<35 <35 <35 <35 <35

x) x) x) x) x)

#) #) #) #) #)

Eenheid
1716 (0,1-0,6) + 1725 (0,11-0,5) + 1727 (0,2-

0,7)
1703 (0,1-0,5) + 1704 (0-0,5) +

1705 (0,1-0,5)
1708 (0-0,5) + 1710 (0,09-0,5) + 1712 (0-0,5)

+ 1719 (0-0,5) + 1723 (0-0,5)
1703 (0,5-1,0) + 1704 (0,5-1,0) + 1705 (0,5-

1,0)
1713 (0,5-1,0) + 1717 (0,5-1,0) + 1723 (0,5-

1,0) + 1725 (0,5-0,9) + 1727 (0,7-1,0)

Opdracht   537880   Bodem / Eluaat

352928
352932
352936
352942
352946

26.10.2015
26.10.2015
26.10.2015
26.10.2015
26.10.2015

Monstername Monsteromschrijving
1716 (0,1-0,6) + 1725 (0,11-0,5) + 1727 (0,2-0,7)
1703 (0,1-0,5) + 1704 (0-0,5) + 1705 (0,1-0,5)
1708 (0-0,5) + 1710 (0,09-0,5) + 1712 (0-0,5) + 1719 (0-0,5) + 1723 (0-0,5)
1703 (0,5-1,0) + 1704 (0,5-1,0) + 1705 (0,5-1,0)
1713 (0,5-1,0) + 1717 (0,5-1,0) + 1723 (0,5-1,0) + 1725 (0,5-0,9) + 1727 (0,7-1,0)

Monsternr.
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000)

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Fractie < 2 µm

Koningswater ontsluiting

Arseen (As)
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

352952

--
--
--

--

--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--

++
84,6
<5,0

1,0   

14

++

33
44

<0,20
5,6
18

0,07
31

<1,5
12
48

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

0,063
<0,050

0,095
<0,050
<0,050
0,44   

<35

x)

#)

Eenheid
1707 (0,5-1,0) + 1708 (0,5-1,0) + 1709 (0,5-

1,0) + 1710 (0,5-1,0) + 1711 (0,5-1,0)

Opdracht   537880   Bodem / Eluaat

352952 26.10.2015
Monstername Monsteromschrijving

1707 (0,5-1,0) + 1708 (0,5-1,0) + 1709 (0,5-1,0) + 1710 (0,5-1,0) + 1711 (0,5-1,0)
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Minerale olie (AS3000)

Polychloorbifenylen (AS3000)

Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter)
(Factor 0,7)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

352928 352932 352936 352942 352946

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

<3 <3 <3 <3 <3
<3 <3 <3 <3 <3
<4 5 <4 5 <4
<5 <5 <5 6 <5
<5 <5 <5 <5 <5
<5 7 <5 7 8
<5 <5 <5 <5 <5
<5 <5 <5 <5 <5

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 0,0017 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0020   <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 0,0014 <0,0010 <0,0010 <0,0010

0,0049   0,0073   0,0049   0,0049   0,0049   #) #) #) #) #)

Eenheid

m)

1716 (0,1-0,6) + 1725 (0,11-0,5) + 1727 (0,2-
0,7)

1703 (0,1-0,5) + 1704 (0-0,5) +
1705 (0,1-0,5)

1708 (0-0,5) + 1710 (0,09-0,5) + 1712 (0-0,5)
+ 1719 (0-0,5) + 1723 (0-0,5)

1703 (0,5-1,0) + 1704 (0,5-1,0) + 1705 (0,5-
1,0)

1713 (0,5-1,0) + 1717 (0,5-1,0) + 1723 (0,5-
1,0) + 1725 (0,5-0,9) + 1727 (0,7-1,0)

Opdracht   537880   Bodem / Eluaat
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Minerale olie (AS3000)

Polychloorbifenylen (AS3000)

Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter)
(Factor 0,7)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

352952

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

<3
<3

5
<5
<5
<5
<5
<5

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010

0,0013
0,0055   #)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
m) De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

Begin van de analyses: 27.10.2015
Einde van de analyses: 03.11.2015

  De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

1707 (0,5-1,0) + 1708 (0,5-1,0) + 1709 (0,5-
1,0) + 1710 (0,5-1,0) + 1711 (0,5-1,0)

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht   537880   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens. 
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n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

eigen methode:  n)

Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)
Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000: 
Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)
Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Kobalt (Co)
Arseen (As) Cadmium (Cd) Nikkel (Ni) Barium (Ba) Zink (Zn) Koolwaterstoffractie C10-C40
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Vaste stof

Opdracht   537880   Bodem / Eluaat
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Chromatogram for Order No. 537880, Analysis No. 352928, created at 02.11.2015 09:08:00
Monsteromschrijving: 1716 (0,1-0,6) + 1725 (0,11-0,5) + 1727 (0,2-0,7)

[@ANALYNR_START=352928]
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Chromatogram for Order No. 537880, Analysis No. 352932, created at 30.10.2015 08:12:29
Monsteromschrijving: 1703 (0,1-0,5) + 1704 (0-0,5) + 1705 (0,1-0,5)

[@ANALYNR_START=352932]
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Chromatogram for Order No. 537880, Analysis No. 352936, created at 02.11.2015 09:08:00
Monsteromschrijving: 1708 (0-0,5) + 1710 (0,09-0,5) + 1712 (0-0,5) + 1719 (0-0,5) + 1723 (0-0,5)

[@ANALYNR_START=352936]
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Chromatogram for Order No. 537880, Analysis No. 352942, created at 30.10.2015 09:08:37
Monsteromschrijving: 1703 (0,5-1,0) + 1704 (0,5-1,0) + 1705 (0,5-1,0)

[@ANALYNR_START=352942]
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Chromatogram for Order No. 537880, Analysis No. 352946, created at 02.11.2015 09:08:00
Monsteromschrijving: 1713 (0,5-1,0) + 1717 (0,5-1,0) + 1723 (0,5-1,0) + 1725 (0,5-0,9) + 1727 (0,7-1,0)

[@ANALYNR_START=352946]
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Chromatogram for Order No. 537880, Analysis No. 352952, created at 02.11.2015 09:08:01
Monsteromschrijving: 1707 (0,5-1,0) + 1708 (0,5-1,0) + 1709 (0,5-1,0) + 1710 (0,5-1,0) + 1711 (0,5-1,0)

[@ANALYNR_START=352952]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden
en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek
verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

04.11.2015Datum
35003840Relatienr
538076Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   538076   Bulkmateriaal (asbest)

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1233456 Nieuw Vossemeer Projectmanagement en ond
Opdrachtacceptatie 28.10.15
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
Joey Arts
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice
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Asbest
Asbest verzamelmonster

353786

--zie bijlage

Eenheid

Begin van de analyses: 28.10.2015
Einde van de analyses: 04.11.2015

  De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform NEN 5896-bepaling van Asbest in materialen: Asbest verzamelmonster
Vaste stof

1740 (0-0,01)

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht   538076   Bulkmateriaal (asbest)

353786 27.10.2015
Monstername Monsteromschrijving

1740 (0-0,01)
Monsternr.
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Rapportageblad  verzameld materiaal
NEN 5896; Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie

Monsternr. : 353786
Datum onderzoek : 29-10-2015

tot. asbest-
houdend

type a b c d e f materiaal (g)
aantal 1
gram 66,0

a 12,5 10 15

b

c

d

e

niet asbesthoudend
f - - -

- - -
- - -

gevonden MIN MAX
asbest asbest asbest

asbesttype aantal gram gram gram
Serpentijn 1 8,3 6,6 9,9
Amfibool 0 0,0 0,0 0,0
Totaal 1 8,3 6,6 9,9

Monster 
omschrijving:

-
-
-

ja chrysotiel

66,0

MIN%Omschrijving soorten

1740 (0-0,01)

Hechtgebonden asbest gem % MAX %

Vlakke plaat
ja/nee type

-
-
-
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek
verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

04.11.2015Datum
35003840Relatienr
538086Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   538086   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1233456 Nieuw Vossemeer Projectmanagement en ond
Opdrachtacceptatie 28.10.15
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
Joey Arts
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice
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Asbest
Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Som gewogen asbest mg/kg Ds

353820 353821 353822

-- -- --
-- -- --
++ ++ ++
<1 <1 2

Eenheid

Begin van de analyses: 28.10.2015
Einde van de analyses: 04.11.2015

  De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

Toegepaste methoden

Geen informatie: 

AS3000 asbest in bodem en materialen: 

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Som gewogen asbest

Vaste stof

MM2 MM3 MM4

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht   538086   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens. 

353820
353821
353822

27.10.2015
27.10.2015
27.10.2015

Monstername Monsteromschrijving
MM2
MM3
MM4

Monsternr.
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Bijlage analyseresultaten asbest avg #######

Nat gewicht
(g)

353820 86,9 10279 8928

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Asbest Hecht
(mg/kg ds (mg/kg ds(mg/kg ds (mg/kg ds geb.

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) N  tot.) ondergrens bovengrens
> 16 mm 0 0 100

8 - 16 mm 3,2 285 100 <0.1 2 <0.1 <0.1 nee
4 - 8 mm 3,8 339,7 100 0,7 2 0,7 0,5 0,8 nee
2 - 4 mm 2,1 191,3 63 0,1 1 0,1 <0.1 0,4 nee
1 - 2 mm 1,9 169,8 34 0,1 3 0,1 <0.1 0,5 nee

0.5 mm - 1 mm 1,4 126,8 23
< 0.5 mm 86 7693,261 0,1 nvt nvt

Totalen 99 8805,861 0,9 8 0,9 0,7 1,7
Na afronding volgens norm  (mg/kg) : <1 <1 1,7

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

Gemeten
Gehalte
(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1
<1 <1 <1
0,9 0,7 1,7
0,9 0,7 1,7

<0.1 <0.1 <0.1
<1 <1 1,7
<1 <1 2

chrysotiel
5

Analyse van asbest in bodem (NEN 5707:2003/C1:2006nl), onbewerkt bouw- sloop en recyclinggranulaat (NEN 5897)
Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie (NEN 5896)

95%-betrouwbaarheids-

95%-betrouwbaarheids-

DrogestofMonster Nr.

interval (mg/kg ds)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm is het volgende aantal asbestverdachte vezels voor de 
volgende asbestsoort gevonden:

Totaal asbest

interval (mg/kg ds)

Serpentijn asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal
Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Droog 
gewicht 

8-5-2007

Onderzoc
ht (%)

Monster omschrijving

MM2

Massa 
fractie (g)

gehalte  (%)
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Bijlage analyseresultaten asbest avg #######

Nat gewicht
(g)

353821 80,5 13014 10474

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Asbest Hecht
(mg/kg ds (mg/kg ds(mg/kg ds (mg/kg ds geb.

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) N  tot.) ondergrens bovengrens
> 16 mm 0 0 100

8 - 16 mm 1,4 141,8 100
4 - 8 mm 1,5 152,8 100
2 - 4 mm 0,69 72,1 60
1 - 2 mm 0,47 49,7 35

0.5 mm - 1 mm 0,34 35,1 25
< 0.5 mm 94 9894,425 0,1 nvt nvt

Totalen 99 10345,93
Na afronding volgens norm  (mg/kg) : <1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

Gemeten
Gehalte
(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1
<1 <1 <1
<1 <1 <1

<0.1 <0.1 <0.1
<0.1 <0.1 <0.1
<1 <1 <1
<1 <1 <1

Analyse van asbest in bodem (NEN 5707:2003/C1:2006nl), onbewerkt bouw- sloop en recyclinggranulaat (NEN 5897)
Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie (NEN 5896)

95%-betrouwbaarheids-

Drogestof

interval (mg/kg ds)

Serpentijn asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal
Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Droog 
gewicht 

8-5-2007

Onderzoc
ht (%)

Monster omschrijving

MM3

Massa 
fractie (g)

Monster Nr.

interval (mg/kg ds)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

Totaal asbest

gehalte  (%)

95%-betrouwbaarheids-
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Bijlage analyseresultaten asbest avg #######

Nat gewicht
(g)

353822 77,9 13773 10732

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Asbest Hecht
(mg/kg ds (mg/kg ds(mg/kg ds (mg/kg ds geb.

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) N  tot.) ondergrens bovengrens
> 16 mm 0 0 100

8 - 16 mm 1,7 184,7 100 <0.1 1 <0.1 0,1 nee
4 - 8 mm 1,7 184,2 100 0,6 1 0,6 0,5 0,8 ja
2 - 4 mm 1,2 124,2 61 <0.1 1 <0.1 0,3 nee
1 - 2 mm 0,87 93,2 32 0,2 2 0,2 <0.1 0,7 nee

0.5 mm - 1 mm 0,68 72,9 21 <0.1 <0.1 2 <0.1 0,4 nee
< 0.5 mm 93 9947,975 0,1 nvt nvt

Totalen 99 10607,17 1 0,1 7 1,1 0,7 2,2
Na afronding volgens norm  (mg/kg) : 1,1 <1 2,2

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

Gemeten
Gehalte
(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1
0,6 0,5 0,8
0,4 0,2 1,4
1 0,6 1,7

0,1 <0.1 0,5
1,1 <1 2,2
2 <1 7

Analyse van asbest in bodem (NEN 5707:2003/C1:2006nl), onbewerkt bouw- sloop en recyclinggranulaat (NEN 5897)
Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie (NEN 5896)

Monster Nr.

interval (mg/kg ds)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

Totaal asbest

gehalte  (%)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 
gewicht 

8-5-2007

Onderzoc
ht (%)

Monster omschrijving

MM4

Massa 
fractie (g)

95%-betrouwbaarheids-

Drogestof

interval (mg/kg ds)

Serpentijn asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal
Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek
verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

03.11.2015Datum
35003840Relatienr
538087Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   538087   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1233456 Nieuw Vossemeer Projectmanagement en ond
Opdrachtacceptatie 28.10.15
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
Joey Arts
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000)

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Koningswater ontsluiting

Arseen (As)
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24

%

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

353823 353824

-- --
-- --

-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

++ ++
87,0 86,8

++ ++

16 27
<20 <20

<0,20 <0,20
<3,0 <3,0
<5,0 <5,0

<0,05 <0,05
<10 <10

<1,5 <1,5
<4,0 <4,0
<20 22

<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
0,35   0,35   

<35 60
<3 <3
<3 <3
<4 5
<5 7

#) #)

Eenheid
1730 (0,08-0,2) 1737 (0,08-0,3) + 1738 (0,08-0,3) + 1739

(0,08-0,4)

Opdracht   538087   Bodem / Eluaat

353823
353824

27.10.2015
27.10.2015

Monstername Monsteromschrijving
1730 (0,08-0,2)
1737 (0,08-0,3) + 1738 (0,08-0,3) + 1739 (0,08-0,4)

Monsternr.
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Minerale olie (AS3000)

Polychloorbifenylen (AS3000)

Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter)
(Factor 0,7)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

353823 353824

-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

<5 13
<5 17
<5 10
<5 <5

<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010

0,0049   0,0049   #) #)

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

Begin van de analyses: 28.10.2015
Einde van de analyses: 03.11.2015

  De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

eigen methode:  n)

Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000: 
Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Droge stof
Voorbehandeling conform AS3000 Arseen (As) Barium (Ba) Zink (Zn) Cadmium (Cd) Nikkel (Ni) Kwik (Hg)
Kobalt (Co) Koper (Cu) Molybdeen (Mo) Lood (Pb) Koolwaterstoffractie C10-C40 Som PAK (VROM) (Factor 0,7)
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Koningswater ontsluiting

Vaste stof

1730 (0,08-0,2) 1737 (0,08-0,3) + 1738 (0,08-0,3) + 1739
(0,08-0,4)

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht   538087   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens. 
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Chromatogram for Order No. 538087, Analysis No. 353823, created at 02.11.2015 09:08:02
Monsteromschrijving: 1730 (0,08-0,2)

[@ANALYNR_START=353823]
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Chromatogram for Order No. 538087, Analysis No. 353824, created at 02.11.2015 11:48:33
Monsteromschrijving: 1737 (0,08-0,3) + 1738 (0,08-0,3) + 1739 (0,08-0,4)

[@ANALYNR_START=353824]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek
verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

04.11.2015Datum
35003840Relatienr
538097Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   538097   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1233456 Nieuw Vossemeer Projectmanagement en ond
Opdrachtacceptatie 28.10.15
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
Joey Arts
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen

PAK

Homogeniseren
Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Gloeirest
Gloeiverlies (organische stof)

Fractie < 2 µm

Koningswater ontsluiting

Antimoon (Sb)
Arseen (As)
Barium (Ba)
Beryllium (Be)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Mangaan (Mn)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Seleen (Se)
Strontium (Sr)
Tin (Sn)
Vanadium (V)
Zink (Zn)

Acenaftyleen
Acenafteen
Fluoreen
Pyreen

%

% Ds
% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

353871 353875 353876 353877

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++

78,4 83,7 78,2 82,9

95,7 94,3 95,6 97,2
4,3 5,7 4,4 2,8

17 16 12 14

++ ++ ++ ++

0,7 <0,5 4,0 <0,5
350 11 480 120

77 75 68 36
0,6 0,6 0,6 0,4

<0,1 0,1 0,2 0,2
23 23 20 18

5,6 7,3 6,3 4,7
18 19 110 15

0,11 0,26 0,18 0,10
67 96 63 39

210 200 430 170
<1,0 <1,0 <1,0 <1,0

13 14 12 8,7
<1,0 1,2 <1,0 1,0

66 68 55 40
3,2 3,0 6,7 1,7
29 29 23 20
64 65 75 48

<0,05 <0,05 <0,50   <0,05
0,09 <0,05 <0,50   <0,05
0,17 <0,05 <0,50   <0,05

1,5 0,13 <0,50   0,10

Eenheid

m)

m)

m)

m)

1730 (0,3-0,6) + 1738 (0,8-1,3) + 1739 (0,9-
1,2) 1734 (0,2-0,7) 1735 (1,0-1,5) 1736 (0,5-1,0)

Opdracht   538097   Bodem / Eluaat

353871
353875
353876
353877

27.10.2015
27.10.2015
27.10.2015
27.10.2015

Monstername Monsteromschrijving
1730 (0,3-0,6) + 1738 (0,8-1,3) + 1739 (0,9-1,2)
1734 (0,2-0,7)
1735 (1,0-1,5)
1736 (0,5-1,0)
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PAK

Aromaten

Oplosmiddelen (overige)

Chloorhoudende koolwaterstoffen

Benzo(b)fluorantheen
Dibenzo(ah)anthraceen
Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
o-Xyleen
Styreen

Alifatische koolwaterstoffen
1,3,5-Trimethylbenzeen (Mesityleen)

alpha-Methylstyreen
Propylbenzeen
iso-Propylbenzeen (Cumeen)

Vinylchloride
Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
1,2-Dichlooretheen (trans)
Hexachloorethaan (HCE)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

353871 353875 353876 353877

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

0,84 0,10 <0,50   0,08
<0,05 <0,05 <0,50   <0,05

0,28 <0,05 <0,50   <0,05
0,91 0,07 <0,50   <0,05
0,52 0,06 <0,50   <0,05
0,46 <0,05 <0,50   <0,05
0,99 0,09 <0,50   0,08
0,91 0,09 <0,50   0,08

1,1 0,13 <0,50   0,08
2,6 0,18 <0,50   0,16

0,71 0,08 <0,50   0,07
0,51 0,07 <0,50   <0,05

3,7 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05

0,23 <0,05 <0,05 <0,05
1,1 <0,10 <0,10 <0,10

0,22 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05

960 <50 <50 <50
0,70 <0,10 <0,10 <0,10

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
0,20 <0,10 <0,10 <0,10

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,03 <0,03 <0,03 <0,03
<0,03 <0,03 <0,03 <0,03
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Eenheid

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

1730 (0,3-0,6) + 1738 (0,8-1,3) + 1739 (0,9-
1,2) 1734 (0,2-0,7) 1735 (1,0-1,5) 1736 (0,5-1,0)

Opdracht   538097   Bodem / Eluaat
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Chloorhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie

Broomhoudende koolwaterstoffen

Chloorfenolen en fenolen

1,2-Dichloorpropaan
2,3-Dichloor-1-propeen
cis-1,3-Dichloorpropeen
trans-1,3-Dichloorpropeen
1,3-Dichloorpropaan
1,2,3-Trichloorpropaan

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

Dibroomchloormethaan
Broomchloormethaan
Broomdichloormethaan
Dibroommethaan
Tribroommethaan (bromoform)

2,3,4,5-Tetrachloorfenol
2,3,4,6-Tetrachloorfenol
2,3,4-Trichloorfenol
2,3,5,6-Tetrachloorfenol
2,3,5-Trichloorfenol
2,3,6-Trichloorfenol
2,3-Dichloorfenol
2,4,5-Trichloorfenol
2,4,6-Trichloorfenol
2,4-Dichloorfenol
2,4-Dimethylfenol
2,5-Dichloorfenol
2,5-Dimethylfenol
2,6-Dichloorfenol
2,6-Dimethylfenol
2-Chloorfenol
2-Ethylfenol

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

353871 353875 353876 353877

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10

1150 39 82 <20
46 6 <4 <4

130 12 <4 <4
130 8 19 3
130 4 22 3
200 4 14 4
230 5 11 5
190 <2 7 3

96 <2 3 <2

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

0,11 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

0,63 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Eenheid
1730 (0,3-0,6) + 1738 (0,8-1,3) + 1739 (0,9-

1,2) 1734 (0,2-0,7) 1735 (1,0-1,5) 1736 (0,5-1,0)
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Chloorfenolen en fenolen

Polychloorbifenylen

Pesticiden (OCB's)

3,4,5-Trichloorfenol
3,4-Dichloorfenol
3,4-Dimethylfenol
3,5-Dichloorfenol
3-Chloorfenol
3-Ethylfenol
4-Chloor-3-methylfenol
4-Chloorfenol
4-Ethylfenol/2,3-/3,5-Dimethylfenol

Fenol
Pentachloorfenol
m-Cresol
o-Cresol
p-Cresol

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180

Dichloorbenzonitril
1,3-Hexachloorbutadieen
2,4-DDE (ortho, para-DDE)
4,4-DDE (para, para-DDE)
2,4-DDD (ortho, para-DDD)
4,4-DDD (para, para-DDD)
2,4-DDT (ortho, para-DDT)
4,4-DDT (para, para-DDT)
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH (Lindaan)
delta-HCH
Heptachloor
Aldrin
Telodrin
Isodrin
cis-Heptachloorepoxide

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

µg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

353871 353875 353876 353877

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

0,70 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,10   <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 0,12 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

0,17 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001

<0,002   <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001

<100 <100 <100 <100
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,010   <0,001

0,013 0,002 0,27 0,002
0,027 0,001 0,11 0,002
0,089 0,002 0,50 0,008

<0,001 <0,001 0,87 <0,001
<0,001 <0,002   4,2 <0,001
<0,001 <0,001 <0,010   <0,001
<0,001 <0,001 <0,010   <0,001
<0,001 <0,001 <0,010   <0,001
<0,001 <0,001 <0,010   <0,001
<0,001 <0,001 <0,010   <0,001

0,065 <0,001 <0,10   <0,001
<0,001 <0,001 <0,010   <0,001
<0,001 <0,001 <0,010   <0,001
<0,001 <0,001 <0,010   <0,001

Eenheid

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

1730 (0,3-0,6) + 1738 (0,8-1,3) + 1739 (0,9-
1,2) 1734 (0,2-0,7) 1735 (1,0-1,5) 1736 (0,5-1,0)
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Pesticiden (OCB's)

Ftalaten

Organo-stikstof Pesticiden

Chloorbenzenen

trans-Chloordaan
alfa-Endosulfan
Dieldrin
Endrin
beta-Endosulfan
Endosulfansulfaat

Benzylbutylftalaat
DEHP
Di-n-octylftalaat
Dibutylftalaat
Diethylftalaat
Diheptylftalaat
Diisobutylftalaat
Diisopropylftalaat
Dimethylftalaat
Dinonylftalaat
Dipentylftalaat
Dipropylftalaat

Atrazine
Cyanazine
Desmetryn
Prometryn
Propazine
Simazine
Terbutryn
Terbutylazine

Monochloorbenzeen
1,2-Dichloorbenzeen
1,3-Dichloorbenzeen
1,4-Dichloorbenzeen
1,3,5-Trichloorbenzeen
1,2,4-Trichloorbenzeen
1,2,3-Trichloorbenzeen
1,2,3,4-Tetrachloorbenzeen
Tetrachloorbenzeen (Som 1,2,3,5 +
1,2,4,5)
Pentachloorbenzeen (QCB)
Hexachloorbenzeen (HCB)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

353871 353875 353876 353877

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --

0,007 <0,001 <0,010   <0,001
<0,001 <0,001 <0,010   <0,001

0,15 0,003 6,1 <0,001
<0,001 <0,001 0,24 <0,001

0,006 <0,001 <0,010   <0,001
<0,001 <0,001 <0,010   <0,001

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<200 <200 <200 <200
<200 <200 <200 <200
<200 <200 <200 <200
1500 <200 <200 350
<200 <200 <200 <200
<100 <100 <100 <100
<200 <200 <200 <200
<100 <100 <100 <100

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Eenheid

m)

m)

m)

m)

1730 (0,3-0,6) + 1738 (0,8-1,3) + 1739 (0,9-
1,2) 1734 (0,2-0,7) 1735 (1,0-1,5) 1736 (0,5-1,0)
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Organo-fosfor Pesticiden

Overig onderzoek

Azinphos-ethyl
Azinphos-methyl
Bromofos-ethyl
Bromofos-methyl
Chloorpyrifos-ethyl
Coumaphos
Diazinon
Dimethoaat
Disulfoton
Ethion
Fenitrothion
Fenthion
Malathion
Methidation
Mevinphos
Parathion-ethyl
Parathion-methyl
Pyrazophos
Triazophos
Trifluralin

Som C9-C10 Aromaten

µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds

mg/kg Ds

353871 353875 353876 353877

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --

<500 <500 <500 <500
<200 <200 <200 <200
<200 <200 <200 <200
<200 <200 <200 <200
<200 <200 <200 <200
<200 <200 <200 <200
<200 <200 <200 <200
<200 <200 <200 <200
<200 <200 <200 <200
<200 <200 <200 <200
<200 <200 <200 <200
<100 <100 <100 <100
<200 <200 <200 <200
<200 <200 <200 <200
<200 <200 <200 <200
<100 <100 130 <100
<100 <100 <100 <100
<200 <200 <200 <200
<200 <200 <200 <200
<200 <200 <200 <200

6,8 <1,0 <1,0 <1,0

Eenheid

m) De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.

Begin van de analyses: 28.10.2015
Einde van de analyses: 04.11.2015

  De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

1730 (0,3-0,6) + 1738 (0,8-1,3) + 1739 (0,9-
1,2) 1734 (0,2-0,7) 1735 (1,0-1,5) 1736 (0,5-1,0)

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht   538097   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens. 
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n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

conform NEN 6961: 
conform NEN 6966: 

conform NEN 6966:  n)
Conform NEN-EN-ISO 16558-1: 
conform NEN-ISO 16772: 
conform NEN-ISO 22155: 

eigen methode: 

eigen methode:  n)

eigen methode (slib: cf. NEN-EN 12879): 
Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000: 
grond glw NEN-ISO14154; waterbodem eigen methode: 

Protocollen AS 3000: 

Koningswater ontsluiting
Antimoon (Sb) Chroom (Cr) Cadmium (Cd) Tin (Sn) Seleen (Se) Nikkel (Ni) Koper (Cu) Kobalt (Co) Barium (Ba)
Vanadium (V) Molybdeen (Mo) Arseen (As) Zink (Zn) Mangaan (Mn) Lood (Pb)

Beryllium (Be) Strontium (Sr)
Som C9-C10 Aromaten

Kwik (Hg)
1,3,5-Trimethylbenzeen (Mesityleen)Dibroomchloormethaan Benzeen Tolueen Ethylbenzeen m,p-Xyleen
o-Xyleen Styreen alpha-Methylstyreen Vinylchloride Dichloormethaan Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Trichlooretheen (Tri) Tetrachlooretheen (Per) 1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan 1,1-Dichloorethaan 1,2-Dichloorethaan 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen
1,2-Dichlooretheen (trans) Monochloorbenzeen 1,2-Dichloorbenzeen 1,3-Dichloorbenzeen 1,4-Dichloorbenzeen
1,3,5-Trichloorbenzeen 1,2,4-Trichloorbenzeen 1,2,3-Trichloorbenzeen Broomchloormethaan
Broomdichloormethaan Dibroommethaan Tribroommethaan (bromoform) Propylbenzeen
iso-Propylbenzeen (Cumeen) Hexachloorethaan (HCE) 1,2-Dichloorpropaan 2,3-Dichloor-1-propeen
cis-1,3-Dichloorpropeen trans-1,3-Dichloorpropeen 1,3-Dichloorpropaan 1,2,3-Trichloorpropaan

Homogeniseren Azinphos-methyl Mevinphos Bromofos-methyl Atrazine Propazine Diethylftalaat Fenitrothion
Terbutryn Diisopropylftalaat Dibutylftalaat Prometryn Azinphos-ethyl Diazinon Malathion Parathion-ethyl
Benzylbutylftalaat Triazophos Dichloorbenzonitril Fenthion Terbutylazine Trifluralin Methidation Disulfoton
Parathion-methyl Diheptylftalaat Di-n-octylftalaat Coumaphos Dimethoaat Chloorpyrifos-ethyl Bromofos-ethyl
Simazine Dipropylftalaat Desmetryn Cyanazine Pyrazophos Dimethylftalaat Diisobutylftalaat Dipentylftalaat DEHP
Ethion Koolwaterstoffractie C10-C40 Acenaftyleen Acenafteen Fluoreen Pyreen Benzo(b)fluorantheen
Dibenzo(ah)anthraceen Fenanthreen Benzo(k)fluorantheen Benzo(a)anthraceen Fluorantheen Benzo(ghi)peryleen
Benzo-(a)-Pyreen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Chryseen Naftaleen Anthraceen 4-Ethylfenol/2,3-/3,5-DimethylfenolFenol
2-Ethylfenol p-Cresol o-Cresol 3,4-Dimethylfenol 3-Chloorfenol 3-Ethylfenol m-Cresol 2,5-Dimethylfenol
2,6-Dimethylfenol 2-Chloorfenol 4-Chloorfenol 2,4-Dimethylfenol 4-Chloor-3-methylfenol Fractie < 2 µm
1,3-Hexachloorbutadieen PCB 28 1,2,3,4-Tetrachloorbenzeen Tetrachloorbenzeen (Som 1,2,3,5 + 1,2,4,5)PCB 52
Pentachloorbenzeen (QCB) PCB 101 Hexachloorbenzeen (HCB) PCB 118 PCB 138 2,4-DDE (ortho, para-DDE)
PCB 153 4,4-DDE (para, para-DDE) PCB 180 2,4-DDD (ortho, para-DDD) 4,4-DDD (para, para-DDD)
2,4-DDT (ortho, para-DDT) 4,4-DDT (para, para-DDT) alfa-HCH beta-HCH gamma-HCH (Lindaan) delta-HCH
Heptachloor Aldrin Telodrin Isodrin cis-Heptachloorepoxide trans-Chloordaan alfa-Endosulfan Dieldrin Endrin
Endosulfansulfaat
Dinonylftalaat Alifatische koolwaterstoffen Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40 beta-Endosulfan

Gloeiverlies (organische stof) Gloeirest
Droge stof

2,6-Dichloorfenol 3,4-Dichloorfenol 2,3,4,6-Tetrachloorfenol 2,3,5,6-Tetrachloorfenol
2,3-Dichloorfenol 2,4,5-Trichloorfenol 3,4,5-Trichloorfenol 2,3,4,5-Tetrachloorfenol
3,5-Dichloorfenol 2,3,5-Trichloorfenol 2,5-Dichloorfenol 2,4,6-Trichloorfenol
2,3,4-Trichloorfenol 2,4-Dichloorfenol Pentachloorfenol 2,3,6-Trichloorfenol

Voorbehandeling conform AS3000

Vaste stof

Opdracht   538097   Bodem / Eluaat
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Chromatogram for Order No. 538097, Analysis No. 353871, created at 02.11.2015 11:48:34
Monsteromschrijving: 1730 (0,3-0,6) + 1738 (0,8-1,3) + 1739 (0,9-1,2)

[@ANALYNR_START=353871]

D
O

C
-1

3-
78

85
74

0-
N

L-
P1

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 1 van 4

http://www.sikb.nl/pagina.asp?id=11540
http://www.sikb.nl/pagina.asp?id=11540


Chromatogram for Order No. 538097, Analysis No. 353875, created at 02.11.2015 09:08:02
Monsteromschrijving: 1734 (0,2-0,7)

[@ANALYNR_START=353875]
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Chromatogram for Order No. 538097, Analysis No. 353876, created at 02.11.2015 09:08:02
Monsteromschrijving: 1735 (1,0-1,5)

[@ANALYNR_START=353876]
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Chromatogram for Order No. 538097, Analysis No. 353877, created at 03.11.2015 08:02:13
Monsteromschrijving: 1736 (0,5-1,0)

[@ANALYNR_START=353877]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek
verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

04.11.2015Datum
35003840Relatienr
538105Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   538105   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1233456 Nieuw Vossemeer Projectmanagement en ond
Opdrachtacceptatie 28.10.15
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
Joey Arts
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen

Metalen (AS3000)

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof
Gloeiverlies (organische stof)

Fractie < 2 µm
Fractie < 2 µm
Fractie < 20 µm
Fractie < 63 µm
Fractie < 250 µm
Fractie < 2000 µm
Fractie < 2 µm
Fractie < 20 µm
Fractie < 63 µm
Fractie < 250 µm
Fractie < 2 mm
Fractie > 2 mm

Koningswater ontsluiting

Arseen (As)

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

%
% Ds

% Ds
% Ds

% Ds
% Ds
% Ds
% Ds
% Ds
% Ds
% md
% md
% md
% md
% md
% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

353902 353905 353910 353915 353919

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

++ ++ ++ ++ ++
79,5 84,1 80,4 81,2 81,2
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0

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

20 13 1,5 19
4,3

28 6,5
31 8,6
87 93
88 94
22 4,6
31 6,9
35 9,1
97 99
99 100

1,9 1,2

++ ++ ++ ++

1100 72 16 68

31 65 <20 35
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20

5,3 5,0 <3,0 5,2
21 130 <5,0 23

<0,05 0,11 <0,05 0,08
24 89 <10 25

<1,5 <1,5 <1,5 <1,5
12 10 <4,0 11
35 99 <20 39

x) x) x) x)

Eenheid
1735 (1,5-2,0) + 1739 (1,5-

2,0)
1730 (0,2-0,3) + 1731 (0,15-0,5) + 1732 (0,15-

0,5) + 1733 (0,15-0,5)
1730 (1,5-2,0) + 1734 (1,5-2,0) + 1737 (1,5-

2,0) + 1738 (1,3-1,8)
1735 (0,5-1,0) + 1737 (0,3-0,8) + 1738 (0,3-

0,8)
1730 (1,0-1,5) + 1732 (0,5-0,8) + 1734 (1,0-

1,5)

Opdracht   538105   Bodem / Eluaat

353902
353905
353910
353915
353919

27.10.2015
27.10.2015
27.10.2015
27.10.2015
27.10.2015

Monstername Monsteromschrijving
1735 (1,5-2,0) + 1739 (1,5-2,0)
1730 (0,2-0,3) + 1731 (0,15-0,5) + 1732 (0,15-0,5) + 1733 (0,15-0,5)
1730 (1,5-2,0) + 1734 (1,5-2,0) + 1737 (1,5-2,0) + 1738 (1,3-1,8)
1735 (0,5-1,0) + 1737 (0,3-0,8) + 1738 (0,3-0,8)
1730 (1,0-1,5) + 1732 (0,5-0,8) + 1734 (1,0-1,5)
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen

Metalen (AS3000)

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof
Gloeiverlies (organische stof)

Fractie < 2 µm
Fractie < 2 µm
Fractie < 20 µm
Fractie < 63 µm
Fractie < 250 µm
Fractie < 2000 µm
Fractie < 2 µm
Fractie < 20 µm
Fractie < 63 µm
Fractie < 250 µm
Fractie < 2 mm
Fractie > 2 mm

Koningswater ontsluiting

Arseen (As)

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

%
% Ds

% Ds
% Ds

% Ds
% Ds
% Ds
% Ds
% Ds
% Ds
% md
% md
% md
% md
% md
% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

353923 353924

-- --
-- --
-- --

-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --

-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

++ ++
75,7 81,2

0,8 3,7

9,3 15
13 21
16 28
93 87
94 89

9,9 17
14 24
17 31
99 98

100 100
0,9 0,7

Eenheid
1737 (1,0-1,5) 1739 (0,4-0,9)

Opdracht   538105   Bodem / Eluaat
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1737 (1,0-1,5)
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PAK (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000)

Polychloorbifenylen (AS3000)

Pesticiden (OCB's)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
o-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)
Naftaleen

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter)
(Factor 0,7)

2,4-DDD (ortho, para-DDD)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

353902 353905 353910 353915 353919

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

0,086 <0,050 <0,050 <0,050
0,16 0,26 <0,050 <0,050

<0,050 0,21 <0,050 <0,050
<0,050 0,17 <0,050 <0,050
<0,050 0,38 <0,050 <0,050

0,13 0,32 <0,050 <0,050
1,6 0,29 <0,050 <0,050

0,34 0,65 <0,050 <0,050
<0,050 0,29 <0,050 <0,050

1,8 <0,050 <0,050 <0,050
4,3   2,6   0,35   0,35   

7,5 <0,050 <0,050 <0,050
<0,50   <0,050 <0,050 <0,050

1,0 <0,050 <0,050 <0,050
0,86 0,21 <0,10 <0,10

1,2 <0,050 <0,050 <0,050
2,1 0,25   0,11   0,11   
2,0 <0,050 0,15 <0,050

2190 130 <35 570
40 <3 <3 26

240 <3 <3 78
280 11 <4 62
230 20 <5 59
420 26 <5 90
530 34 <5 100
340 25 <5 96
120 10 <5 50

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 0,0021 0,0020
<0,0010 <0,0010 0,0027 0,0020
<0,0010 <0,0010 0,0024 0,0022

0,0049   0,0049   0,010   0,0090   

0,15 0,24 <0,0010 0,0037

#) #) #) #)

#) #) #)

#) #) #) #)

Eenheid

hb
)

1735 (1,5-2,0) + 1739 (1,5-
2,0)

1730 (0,2-0,3) + 1731 (0,15-0,5) + 1732 (0,15-
0,5) + 1733 (0,15-0,5)

1730 (1,5-2,0) + 1734 (1,5-2,0) + 1737 (1,5-
2,0) + 1738 (1,3-1,8)

1735 (0,5-1,0) + 1737 (0,3-0,8) + 1738 (0,3-
0,8)

1730 (1,0-1,5) + 1732 (0,5-0,8) + 1734 (1,0-
1,5)
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PAK (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000)

Polychloorbifenylen (AS3000)

Pesticiden (OCB's)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
o-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)
Naftaleen

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter)
(Factor 0,7)

2,4-DDD (ortho, para-DDD)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

353923 353924

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --

Eenheid
1737 (1,0-1,5) 1739 (0,4-0,9)
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Pesticiden (OCB's)
4,4-DDD (para, para-DDD)
Som DDD (Factor 0,7)
2,4-DDE (ortho, para-DDE)
4,4-DDE (para, para-DDE)
Som DDE (Factor 0,7)
2,4-DDT (ortho, para-DDT)
4,4-DDT (para, para-DDT)
Som DDT (Factor 0,7)
Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)
Aldrin
Dieldrin
Endrin
Isodrin
Telodrin
Som Drins (STI) (Factor 0,7)
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
Som HCH (STI) (Factor 0,7)
Hexachloorbenzeen (HCB)
cis-Chloordaan
trans-Chloordaan
Som Chloordaan (Factor 0,7)
cis-Heptachloorepoxide
trans-Heptachloorepoxide
Som cis/trans-
Heptachloorepoxide (Factor
0,7)
Heptachloor
alfa-Endosulfan

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

353902 353905 353910 353915 353919

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

0,70 0,81 0,0035 0,012
0,85 1,1 0,0042   0,016

<0,010   <0,010   <0,0010 <0,0010
<0,010   0,062 <0,0010 0,027

0,014   0,069   0,0014   0,028   
<0,010   <0,010   <0,0010 <0,0030   

0,035 0,020 <0,0010 <0,030   
0,042   0,027   0,0014   0,023   

0,91   1,1   0,0070   0,067   
0,23 <0,010   0,022 0,046

1,5 0,033 0,011 0,048
0,19 <0,010   <0,0010 <0,0010

<0,010   <0,010   <0,0010 <0,0010
<0,010   <0,010   <0,0010 <0,0010

1,9 0,047   0,034   0,095   
<0,010   <0,010   <0,0010 <0,0010
<0,010   <0,010   <0,0010 <0,0010
<0,010   <0,010   <0,0010 <0,0010
<0,010   <0,010   <0,0010 <0,0010

0,028   0,028   0,0028   0,0028   
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,010   <0,010   <0,0010 <0,0010
<0,010   <0,010   <0,0010 0,0030

0,014   0,014   0,0014   0,0037   
<0,010   <0,010   <0,0010 <0,0010
<0,010   <0,010   <0,0010 <0,0010

0,014   0,014   0,0014   0,0014   

<0,010   <0,010   <0,0010 <0,0010
<0,010   <0,010   <0,0010 <0,0010

#)

#) #) #) #)

#) #) #) #)

#) #) #) #)

#) #) #)

#) #) #) #)

#) #) #) #)

#) #) #) #)

Eenheid

m) m)

m)

m) m) m)

m)

m)

m)

m) m)

m) m)

m) m)

m) m)

m) m)

m) m)

m) m)

m) m)

m) m)

m) m)

m) m)

m) m)

1735 (1,5-2,0) + 1739 (1,5-
2,0)

1730 (0,2-0,3) + 1731 (0,15-0,5) + 1732 (0,15-
0,5) + 1733 (0,15-0,5)

1730 (1,5-2,0) + 1734 (1,5-2,0) + 1737 (1,5-
2,0) + 1738 (1,3-1,8)

1735 (0,5-1,0) + 1737 (0,3-0,8) + 1738 (0,3-
0,8)

1730 (1,0-1,5) + 1732 (0,5-0,8) + 1734 (1,0-
1,5)
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Pesticiden (OCB's)
4,4-DDD (para, para-DDD)
Som DDD (Factor 0,7)
2,4-DDE (ortho, para-DDE)
4,4-DDE (para, para-DDE)
Som DDE (Factor 0,7)
2,4-DDT (ortho, para-DDT)
4,4-DDT (para, para-DDT)
Som DDT (Factor 0,7)
Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)
Aldrin
Dieldrin
Endrin
Isodrin
Telodrin
Som Drins (STI) (Factor 0,7)
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
Som HCH (STI) (Factor 0,7)
Hexachloorbenzeen (HCB)
cis-Chloordaan
trans-Chloordaan
Som Chloordaan (Factor 0,7)
cis-Heptachloorepoxide
trans-Heptachloorepoxide
Som cis/trans-
Heptachloorepoxide (Factor
0,7)
Heptachloor
alfa-Endosulfan

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

353923 353924

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
m) De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.
hb) De rapportagegrens moest verhoogd worden, vanwege een hoge concentratie van een of meerdere verbindingen waardoor een onverdunde
meting niet mogelijk is.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

1737 (1,0-1,5) 1739 (0,4-0,9)

Opdracht   538105   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens. 
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Begin van de analyses: 28.10.2015
Einde van de analyses: 04.11.2015

  De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

conform NEN 6966: 
eigen methode: 

eigen methode:  n)

eigen methode (slib: cf. NEN-EN 12879): 
Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)
Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000: 
Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Arseen (As)
Fractie < 2 µm Fractie < 20 µm Fractie < 63 µm Fractie < 250 µm Fractie < 2000 µm Fractie < 2 µm Fractie < 20 µm
Fractie < 63 µm Fractie < 250 µm Fractie < 2 mm
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40
Fractie > 2 mm

Gloeiverlies (organische stof)
IJzer (Fe2O3)

Droge stof
Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Zink (Zn) Kwik (Hg) Kobalt (Co)
Cadmium (Cd) Barium (Ba) Lood (Pb) Nikkel (Ni) Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Som Xylenen (Factor 0,7)
Naftaleen Koolwaterstoffractie C10-C40 Som PAK (VROM) (Factor 0,7) Som DDD (Factor 0,7) Som DDE (Factor 0,7)
Som DDT (Factor 0,7) Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7) Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) Isodrin Telodrin
Som Drins (STI) (Factor 0,7) Som HCH (STI) (Factor 0,7) Hexachloorbenzeen (HCB) Som Chloordaan (Factor 0,7)
Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)Heptachloor alfa-Endosulfan

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Vaste stof

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale
handtekening rechtsgeldig.
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Chromatogram for Order No. 538105, Analysis No. 353902, created at 02.11.2015 11:48:34
Monsteromschrijving: 1735 (1,5-2,0) + 1739 (1,5-2,0)

[@ANALYNR_START=353902]
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Chromatogram for Order No. 538105, Analysis No. 353905, created at 02.11.2015 09:08:03
Monsteromschrijving: 1730 (0,2-0,3) + 1731 (0,15-0,5) + 1732 (0,15-0,5) + 1733 (0,15-0,5)

[@ANALYNR_START=353905]
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Chromatogram for Order No. 538105, Analysis No. 353910, created at 02.11.2015 11:48:34
Monsteromschrijving: 1730 (1,5-2,0) + 1734 (1,5-2,0) + 1737 (1,5-2,0) + 1738 (1,3-1,8)

[@ANALYNR_START=353910]

D
O

C
-1

3-
78

85
41

4-
N

L-
P3

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 3 van 4

http://www.sikb.nl/pagina.asp?id=11540
http://www.sikb.nl/pagina.asp?id=11540


Chromatogram for Order No. 538105, Analysis No. 353915, created at 02.11.2015 09:08:03
Monsteromschrijving: 1735 (0,5-1,0) + 1737 (0,3-0,8) + 1738 (0,3-0,8)

[@ANALYNR_START=353915]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden
en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek
verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

04.11.2015Datum
35003840Relatienr
538369Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   538369   Asfalt

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1233456 Nieuw Vossemeer Projectmanagement en ond
Opdrachtacceptatie 30.10.15
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
Joey Arts
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

PAK in asfalt

Breken asfalt / boorkern
Zagen boorkern

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

355539 355540 355541

-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

++ ++ ++
++ ++ ++

<1,5 <1,5 <1,5
<1,5 <1,5 <1,5
<1,5 <1,5 <1,5
<1,5 <1,5 <1,5
<1,5 <1,5 <1,5
<1,5 <1,5 <1,5
<1,5 <1,5 <1,5
<1,5 <1,5 <1,5
<1,5 <1,5 <1,5
<1,5 <1,5 <1,5
n.a. n.a. n.a.

Eenheid

Begin van de analyses: 30.10.2015
Einde van de analyses: 04.11.2015

  De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

1701 DAB (0-38) + 1702
DAB (0-40)

1701 OAB (38-110) + 1702 OAB
(40-114)

1701 GAB (110-117) + 1702 OAB
(114-181)

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht   538369   Asfalt

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens. 

355539
355540
355541

26.10.2015
26.10.2015
26.10.2015

Monstername Monsteromschrijving
1701 DAB (0-38) + 1702 DAB (0-40)
1701 OAB (38-110) + 1702 OAB (40-114)
1701 GAB (110-117) + 1702 OAB (114-181)
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Toegepaste methoden

eigen methode: 
Volgens CROW 210: 

eigen methode (PE extractie): 

Breken asfalt / boorkern
Zagen boorkern

Som PAK (VROM)

Vaste stof

Opdracht   538369   Asfalt
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek
verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

09.11.2015Datum
35003840Relatienr
538413Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   538413   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1233456 Nieuw Vossemeer Projectmanagement en ond
Opdrachtacceptatie 02.11.15
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
Joey Arts
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen

Homogeniseren
Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof
Gloeirest
Gloeiverlies (organische stof)

Fractie < 2 µm
Fractie < 2 µm

Koningswater ontsluiting
Koningswater ontsluiting

Antimoon (Sb)
Arseen (As)
Barium (Ba)
Beryllium (Be)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Mangaan (Mn)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Seleen (Se)
Strontium (Sr)
Tin (Sn)
Vanadium (V)
Zink (Zn)

%
% Ds

% Ds
% Ds
% Ds

% Ds
% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

355738 355741 355746

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

++
++ ++ ++

89,9 79,6 72,8
<5,0 <5,0

0,7   4,0   
97,6

2,4

5,0 14
9,8

++ ++
++

1,1
110

40
0,4
0,1
15

4,4
150

0,07
81

120
<1,0

8,5
<1,0

54
1,9
18
51

x) x)

Eenheid
1741-1 + 1742 (0,1-0,4) 1746 (1,5-2,0) + 1747 (1,8-2,0) + 1748 (2,5-

3,0) + 1749 (1,0-1,5) 1745 (1,6-2,0)

Opdracht   538413   Bodem / Eluaat

355738
355741
355746

27.10.2015
28.10.2015
28.10.2015

Monstername Monsteromschrijving
1741-1 + 1742 (0,1-0,4)
1746 (1,5-2,0) + 1747 (1,8-2,0) + 1748 (2,5-3,0) + 1749 (1,0-1,5)
1745 (1,6-2,0)
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Metalen (AS3000)

PAK

PAK (AS3000)

Arseen (As)
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Acenaftyleen
Acenafteen
Fluoreen
Pyreen
Benzo(b)fluorantheen
Dibenzo(ah)anthraceen
Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

355738 355741 355746

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

8,8 41
28 43

<0,20 0,27
<3,0 5,9
<5,0 56

<0,05 0,12
14 57

<1,5 <1,5
4,3 15
39 86

<0,05
<0,05
<0,05

0,34
0,14

<0,05
<0,05

0,16
0,10
0,09
0,11
0,18
0,30
0,49
0,14

<0,05

<0,050 0,10
<0,050 0,47
<0,050 0,30
<0,050 0,27
<0,050 0,55
<0,050 0,54
<0,050 0,49

0,11 1,2
<0,050 0,44
<0,050 <0,050
0,43   4,4   #) #)

Eenheid
1741-1 + 1742 (0,1-0,4) 1746 (1,5-2,0) + 1747 (1,8-2,0) + 1748 (2,5-

3,0) + 1749 (1,0-1,5) 1745 (1,6-2,0)
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Aromaten

Oplosmiddelen (overige)

Chloorhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
o-Xyleen
Styreen

Alifatische koolwaterstoffen
1,3,5-Trimethylbenzeen (Mesityleen)

alpha-Methylstyreen
Propylbenzeen
iso-Propylbenzeen (Cumeen)

Vinylchloride
Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
1,2-Dichlooretheen (trans)
Hexachloorethaan (HCE)
1,2-Dichloorpropaan
2,3-Dichloor-1-propeen
cis-1,3-Dichloorpropeen
trans-1,3-Dichloorpropeen
1,3-Dichloorpropaan
1,2,3-Trichloorpropaan

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

355738 355741 355746

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05
<0,05

<50
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10

<0,02
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05
<0,10
<0,03
<0,03
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10

109
<4
<4
11
16
18

Eenheid
1741-1 + 1742 (0,1-0,4) 1746 (1,5-2,0) + 1747 (1,8-2,0) + 1748 (2,5-

3,0) + 1749 (1,0-1,5) 1745 (1,6-2,0)
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Minerale olie

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

Chloorfenolen en fenolen

Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

Dibroomchloormethaan
Broomchloormethaan
Broomdichloormethaan
Dibroommethaan
Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

2,3,4,5-Tetrachloorfenol
2,3,4,6-Tetrachloorfenol
2,3,4-Trichloorfenol
2,3,5,6-Tetrachloorfenol
2,3,5-Trichloorfenol
2,3,6-Trichloorfenol
2,3-Dichloorfenol
2,4,5-Trichloorfenol
2,4,6-Trichloorfenol
2,4-Dichloorfenol
2,4-Dimethylfenol
2,5-Dichloorfenol
2,5-Dimethylfenol
2,6-Dichloorfenol
2,6-Dimethylfenol
2-Chloorfenol
2-Ethylfenol
3,4,5-Trichloorfenol
3,4-Dichloorfenol
3,4-Dimethylfenol

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

355738 355741 355746

-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

30
21
10

<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10

<35 81
<3 <3
<3 <3
<4 6
<5 11

9 16
10 23
<5 16
<5 7

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

Eenheid
1741-1 + 1742 (0,1-0,4) 1746 (1,5-2,0) + 1747 (1,8-2,0) + 1748 (2,5-

3,0) + 1749 (1,0-1,5) 1745 (1,6-2,0)
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Chloorfenolen en fenolen

Polychloorbifenylen

Polychloorbifenylen (AS3000)

Pesticiden (OCB's)

3,5-Dichloorfenol
3-Chloorfenol
3-Ethylfenol
4-Chloor-3-methylfenol
4-Chloorfenol
4-Ethylfenol/2,3-/3,5-Dimethylfenol

Fenol
Pentachloorfenol
m-Cresol
o-Cresol
p-Cresol

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter)
(Factor 0,7)

Dichloorbenzonitril
1,3-Hexachloorbutadieen
2,4-DDE (ortho, para-DDE)
4,4-DDE (para, para-DDE)
2,4-DDD (ortho, para-DDD)
4,4-DDD (para, para-DDD)
2,4-DDT (ortho, para-DDT)
4,4-DDT (para, para-DDT)
alfa-HCH
beta-HCH

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

µg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

355738 355741 355746

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010

0,0048 <0,0010
0,0039 <0,0010
0,0037 <0,0010

0,015   0,0049   

<100
<0,001

<0,10   
<0,10   

0,16
0,46

<0,10   
<0,10   
<0,10   
<0,10   

#) #)

Eenheid

m)

m)

m)

m)

m)

m)

1741-1 + 1742 (0,1-0,4) 1746 (1,5-2,0) + 1747 (1,8-2,0) + 1748 (2,5-
3,0) + 1749 (1,0-1,5) 1745 (1,6-2,0)
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Pesticiden (OCB's)

Ftalaten

Organo-stikstof Pesticiden

Chloorbenzenen

gamma-HCH (Lindaan)
delta-HCH
Heptachloor
Aldrin
Telodrin
Isodrin
cis-Heptachloorepoxide
trans-Chloordaan
alfa-Endosulfan
Dieldrin
Endrin
beta-Endosulfan
Endosulfansulfaat

Benzylbutylftalaat
DEHP
Di-n-octylftalaat
Dibutylftalaat
Diethylftalaat
Diheptylftalaat
Diisobutylftalaat
Diisopropylftalaat
Dimethylftalaat
Dinonylftalaat
Dipentylftalaat
Dipropylftalaat

Atrazine
Cyanazine
Desmetryn
Prometryn
Propazine
Simazine
Terbutryn
Terbutylazine

Monochloorbenzeen
1,2-Dichloorbenzeen
1,3-Dichloorbenzeen
1,4-Dichloorbenzeen

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

355738 355741 355746

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

<0,10   
<0,10   
<0,10   

3,4
<0,10   
<0,10   
<0,10   
<0,10   
<0,10   

2,0
<0,10   
<0,10   
<0,10   

<0,10
<0,50
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10

<200
<200
<200
<200
<200
<100
<200
<100

<0,10
<0,10
<0,10
<0,10

Eenheid

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

1741-1 + 1742 (0,1-0,4) 1746 (1,5-2,0) + 1747 (1,8-2,0) + 1748 (2,5-
3,0) + 1749 (1,0-1,5) 1745 (1,6-2,0)
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Chloorbenzenen

Organo-fosfor Pesticiden

Asbest

Overig onderzoek

1,3,5-Trichloorbenzeen
1,2,4-Trichloorbenzeen
1,2,3-Trichloorbenzeen
1,2,3,4-Tetrachloorbenzeen
Tetrachloorbenzeen (Som 1,2,3,5 +
1,2,4,5)
Pentachloorbenzeen (QCB)
Hexachloorbenzeen (HCB)

Azinphos-ethyl
Azinphos-methyl
Bromofos-ethyl
Bromofos-methyl
Chloorpyrifos-ethyl
Coumaphos
Diazinon
Dimethoaat
Disulfoton
Ethion
Fenitrothion
Fenthion
Malathion
Methidation
Mevinphos
Parathion-ethyl
Parathion-methyl
Pyrazophos
Triazophos
Trifluralin

Asbest (klassiek)

Som C9-C10 Aromaten

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds

mg/kg Ds

355738 355741 355746

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

-- -- --

-- -- --

<0,10
<0,10
<0,10

<0,001
<0,001

<0,001
<0,001

<500
<200
<200
<200
<200
<200
<200
<200
<200
<200
<200
<100
<200
<200
<200
<100
<100
<200
<200
<200

zie bijlage zie bijlage

<1,0

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
m) De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

1741-1 + 1742 (0,1-0,4) 1746 (1,5-2,0) + 1747 (1,8-2,0) + 1748 (2,5-
3,0) + 1749 (1,0-1,5) 1745 (1,6-2,0)

Opdracht   538413   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens. 
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Begin van de analyses: 02.11.2015
Einde van de analyses: 09.11.2015

  De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht   538413   Bodem / Eluaat
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n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

Asbest in bodem en materialen vlgs eigen methode:  n)
conform NEN 6961: 
conform NEN 6966: 

conform NEN 6966:  n)
Conform NEN-EN-ISO 16558-1: 
conform NEN-ISO 16772: 
conform NEN-ISO 22155: 

eigen methode: 

eigen methode:  n)

eigen methode (slib: cf. NEN-EN 12879): 
Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)
Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000: 
grond glw NEN-ISO14154; waterbodem eigen methode: 

Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Asbest (klassiek)
Koningswater ontsluiting
Antimoon (Sb) Molybdeen (Mo) Mangaan (Mn) Koper (Cu) Lood (Pb) Chroom (Cr) Zink (Zn) Kobalt (Co)
Arseen (As) Nikkel (Ni) Cadmium (Cd) Tin (Sn) Vanadium (V) Seleen (Se) Barium (Ba)

Strontium (Sr) Beryllium (Be)
Som C9-C10 Aromaten

Kwik (Hg)
1,3,5-Trimethylbenzeen (Mesityleen)Dibroomchloormethaan Benzeen Tolueen Ethylbenzeen m,p-Xyleen
o-Xyleen Styreen alpha-Methylstyreen Vinylchloride Dichloormethaan Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Trichlooretheen (Tri) Tetrachlooretheen (Per) 1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan 1,1-Dichloorethaan 1,2-Dichloorethaan Cis-1,2-Dichlooretheen 1,1-Dichlooretheen
1,2-Dichlooretheen (trans) Monochloorbenzeen 1,2-Dichloorbenzeen 1,3-Dichloorbenzeen 1,4-Dichloorbenzeen
1,3,5-Trichloorbenzeen 1,2,4-Trichloorbenzeen 1,2,3-Trichloorbenzeen Broomchloormethaan
Broomdichloormethaan Dibroommethaan Tribroommethaan (bromoform) Propylbenzeen
iso-Propylbenzeen (Cumeen) Hexachloorethaan (HCE) 1,2-Dichloorpropaan 2,3-Dichloor-1-propeen
cis-1,3-Dichloorpropeen trans-1,3-Dichloorpropeen 1,3-Dichloorpropaan 1,2,3-Trichloorpropaan

Homogeniseren Methidation Atrazine Terbutryn Disulfoton Diisobutylftalaat Propazine Terbutylazine Pyrazophos
Parathion-methyl Parathion-ethyl Diheptylftalaat Benzylbutylftalaat Desmetryn Ethion Trifluralin Dichloorbenzonitril
Malathion Bromofos-ethyl Azinphos-ethyl Dipropylftalaat Diisopropylftalaat Diethylftalaat Dimethylftalaat Diazinon
Mevinphos Fenthion Chloorpyrifos-ethyl Cyanazine Coumaphos Dimethoaat Bromofos-methyl Simazine
Dipentylftalaat Di-n-octylftalaat Prometryn Azinphos-methyl Dibutylftalaat DEHP Triazophos Fenitrothion
Koolwaterstoffractie C10-C40 Acenaftyleen Acenafteen Fluoreen Pyreen Benzo(b)fluorantheen
Dibenzo(ah)anthraceen Fenanthreen Benzo(a)anthraceen Benzo(k)fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen Naftaleen Chryseen Benzo(ghi)peryleen Anthraceen 3,4-Dimethylfenol 4-Chloorfenol Fenol
2,4-Dimethylfenol 2,5-Dimethylfenol 2-Ethylfenol m-Cresol 4-Ethylfenol/2,3-/3,5-Dimethylfenol3-Chloorfenol p-Cresol
2-Chloorfenol 3-Ethylfenol 4-Chloor-3-methylfenol o-Cresol 2,6-Dimethylfenol Fractie < 2 µm 1,3-Hexachloorbutadieen
PCB 28 1,2,3,4-Tetrachloorbenzeen Tetrachloorbenzeen (Som 1,2,3,5 + 1,2,4,5)PCB 52 PCB 101
Pentachloorbenzeen (QCB) PCB 118 Hexachloorbenzeen (HCB) PCB 138 2,4-DDE (ortho, para-DDE) PCB 153
4,4-DDE (para, para-DDE) PCB 180 2,4-DDD (ortho, para-DDD) 4,4-DDD (para, para-DDD)
2,4-DDT (ortho, para-DDT) 4,4-DDT (para, para-DDT) alfa-HCH beta-HCH gamma-HCH (Lindaan) delta-HCH
Heptachloor Aldrin Telodrin Isodrin cis-Heptachloorepoxide trans-Chloordaan alfa-Endosulfan Dieldrin Endrin
Endosulfansulfaat
Dinonylftalaat Alifatische koolwaterstoffen Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40 beta-Endosulfan

Gloeiverlies (organische stof) Gloeirest
IJzer (Fe2O3)

Droge stof
2,5-Dichloorfenol 2,3,4,6-Tetrachloorfenol 2,3,4,5-Tetrachloorfenol 2,3-Dichloorfenol
2,3,4-Trichloorfenol 2,3,6-Trichloorfenol 3,4-Dichloorfenol 3,5-Dichloorfenol
2,6-Dichloorfenol 2,3,5-Trichloorfenol Pentachloorfenol 2,3,5,6-Tetrachloorfenol
2,4,5-Trichloorfenol 2,4,6-Trichloorfenol 3,4,5-Trichloorfenol 2,4-Dichloorfenol

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Molybdeen (Mo) Barium (Ba) Lood (Pb) Arseen (As) Nikkel (Ni)
Koper (Cu) Kobalt (Co) Zink (Zn) Kwik (Hg) Cadmium (Cd) Koolwaterstoffractie C10-C40
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Vaste stof

Opdracht   538413   Bodem / Eluaat
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Bijlage bij Opdrachtnr. 538413 
CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten beïnvloeden. De
conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:
Tetrachloormethaan
(Tetra)
Vinylchloride
Tribroommethaan
(bromoform)
o-Xyleen
1,3,5-
Trimethylbenzeen
(Mesityleen)
Dibroommethaan
1,2-Dichloorethaan
Benzeen
Tetrachlooretheen
(Per)
1,2-Dichloorbenzeen
1,2,3-
Trichloorbenzeen
1,3,5-
Trichloorbenzeen
Hexachloorethaan
(HCE)
Dibroomchloormetha
an
iso-Propylbenzeen
(Cumeen)
1,2,4-
Trichloorbenzeen
Trichloormethaan
(Chloroform)
Tolueen
m,p-Xyleen
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorbenzeen
1,4-Dichloorbenzeen
trans-1,3-
Dichloorpropeen
Naftaleen
Broomdichloormetha
an
1,2-Dichlooretheen
(trans)
1,1,1-Trichloorethaan
1,2,3-
Trichloorpropaan
1,1,2-Trichloorethaan

355741

355741
355741

355741
355741

355741
355741
355741
355741

355741
355741

355741

355741

355741

355741

355741

355741

355741
355741
355741
355741
355741
355741
355741

355738, 355746
355741

355741

355741
355741

355741
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Ethylbenzeen
Trichlooretheen (Tri)
Cis-1,2-
Dichlooretheen
Dichloormethaan
alpha-Methylstyreen
Broomchloormethaa
n
Styreen
1,1-Dichloorethaan
Propylbenzeen
1,1-Dichlooretheen
Monochloorbenzeen
cis-1,3-
Dichloorpropeen
2,3-Dichloor-1-
propeen

355741
355741
355741

355741
355741
355741

355741
355741
355741
355741
355741
355741

355741
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Rapportageblad klassieke methode
Asbestanalyse van bodem en materialen volgens Eigen Methode

Monsternr. : 355738
Datum onderzoek : 02-11-2015

Fracties (g)
Monster nat (g) 327,1
Monster droog (g) 289,4
DS(%) 88,47

Zeeffraktie > 4 mm
Soort asbest Aantal deeltjes Percentage
   
   

Zeeffraktie <4 mm
Soort asbest Aantal deeltjes Percentage

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

 

Opmerkingen
Geen asbest gevonden.

Opmerkingen
Geen asbest gevonden.
 

Opmerkingen

D
O

C
-1

3-
78

99
95

1-
N

L-
P1

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 1 van 1

http://www.sikb.nl/pagina.asp?id=11540
http://www.sikb.nl/pagina.asp?id=11540


Rapportageblad klassieke methode
Asbestanalyse van bodem en materialen volgens Eigen Methode

Monsternr. : 355746
Datum onderzoek : 02-11-2015

Fracties (g)
Monster nat (g) 377,7
Monster droog (g) 273,7
DS(%) 72,46

Zeeffraktie > 4 mm
Soort asbest Aantal deeltjes Percentage

   

Zeeffraktie <4 mm
Soort asbest Aantal deeltjes Percentage
chrysotiel 6 >60%

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

 

Opmerkingen
Massa is 5,6 mg, niet hechtgebonden.

Opmerkingen
Geen asbest gevonden.
 

Opmerkingen
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Chromatogram for Order No. 538413, Analysis No. 355738, created at 04.11.2015 12:41:40
Monsteromschrijving: 1741-1 + 1742 (0,1-0,4)

[@ANALYNR_START=355738]
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Chromatogram for Order No. 538413, Analysis No. 355741, created at 05.11.2015 08:06:45
Monsteromschrijving: 1746 (1,5-2,0) + 1747 (1,8-2,0) + 1748 (2,5-3,0) + 1749 (1,0-1,5)

[@ANALYNR_START=355741]
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Chromatogram for Order No. 538413, Analysis No. 355746, created at 04.11.2015 12:41:40
Monsteromschrijving: 1745 (1,6-2,0)

[@ANALYNR_START=355746]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek
verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

05.11.2015Datum
35003840Relatienr
538510Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   538510   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1233456 Nieuw Vossemeer Projectmanagement en ond
Opdrachtacceptatie 29.10.15
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
Joey Arts
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen

PAK

Homogeniseren
Droge stof

Gloeirest
Gloeiverlies (organische stof)

Fractie < 2 µm

Koningswater ontsluiting

Antimoon (Sb)
Arseen (As)
Barium (Ba)
Beryllium (Be)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Mangaan (Mn)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Seleen (Se)
Strontium (Sr)
Tin (Sn)
Vanadium (V)
Zink (Zn)

Acenaftyleen
Acenafteen
Fluoreen
Pyreen
Benzo(b)fluorantheen

%

% Ds
% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

356073

--
--

--
--

--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

++
95,3

97,8
2,2

8,9

++

<0,5
44
36

0,4
0,1
16

3,2
72

0,06
41

110
<1,0

7,6
<1,0

33
1,0
18
51

<0,05
<0,05
<0,05

0,18
0,15

Eenheid
1725 (0,5-0,9) + 1750 (1,5-1,8) + 1754 (1,0-

1,5) + 1755 (1,0-1,3) + 1756 (0,5-0,9)

Opdracht   538510   Bodem / Eluaat

356073 26.10.2015
Monstername Monsteromschrijving

1725 (0,5-0,9) + 1750 (1,5-1,8) + 1754 (1,0-1,5) + 1755 (1,0-1,3) + 1756 (0,5-0,9)
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PAK

Aromaten

Oplosmiddelen (overige)

Chloorhoudende koolwaterstoffen

Dibenzo(ah)anthraceen
Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
o-Xyleen
Styreen

Alifatische koolwaterstoffen
1,3,5-Trimethylbenzeen (Mesityleen)

alpha-Methylstyreen
Propylbenzeen
iso-Propylbenzeen (Cumeen)

Vinylchloride
Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
1,2-Dichlooretheen (trans)
Hexachloorethaan (HCE)
1,2-Dichloorpropaan

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

356073

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

<0,05
<0,05

0,10
0,08
0,07
0,15
0,14
0,13
0,23
0,13

<0,05

<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05
<0,05

<50
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10

<0,02
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05
<0,10
<0,03
<0,03
<0,10
<0,10

Eenheid
1725 (0,5-0,9) + 1750 (1,5-1,8) + 1754 (1,0-

1,5) + 1755 (1,0-1,3) + 1756 (0,5-0,9)

Opdracht   538510   Bodem / Eluaat
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Chloorhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie

Broomhoudende koolwaterstoffen

Chloorfenolen en fenolen

2,3-Dichloor-1-propeen
cis-1,3-Dichloorpropeen
trans-1,3-Dichloorpropeen
1,3-Dichloorpropaan
1,2,3-Trichloorpropaan

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

Dibroomchloormethaan
Broomchloormethaan
Broomdichloormethaan
Dibroommethaan
Tribroommethaan (bromoform)

2,3,4,5-Tetrachloorfenol
2,3,4,6-Tetrachloorfenol
2,3,4-Trichloorfenol
2,3,5,6-Tetrachloorfenol
2,3,5-Trichloorfenol
2,3,6-Trichloorfenol
2,3-Dichloorfenol
2,4,5-Trichloorfenol
2,4,6-Trichloorfenol
2,4-Dichloorfenol
2,4-Dimethylfenol
2,5-Dichloorfenol
2,5-Dimethylfenol
2,6-Dichloorfenol
2,6-Dimethylfenol
2-Chloorfenol
2-Ethylfenol
3,4,5-Trichloorfenol

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

356073

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10

46
<4
<4

3
5
8

13
10

5

<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

Eenheid
1725 (0,5-0,9) + 1750 (1,5-1,8) + 1754 (1,0-

1,5) + 1755 (1,0-1,3) + 1756 (0,5-0,9)

Opdracht   538510   Bodem / Eluaat
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Chloorfenolen en fenolen

Polychloorbifenylen

Pesticiden (OCB's)

3,4-Dichloorfenol
3,4-Dimethylfenol
3,5-Dichloorfenol
3-Chloorfenol
3-Ethylfenol
4-Chloor-3-methylfenol
4-Chloorfenol
4-Ethylfenol/2,3-/3,5-Dimethylfenol

Fenol
Pentachloorfenol
m-Cresol
o-Cresol
p-Cresol

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180

Dichloorbenzonitril
1,3-Hexachloorbutadieen
2,4-DDE (ortho, para-DDE)
4,4-DDE (para, para-DDE)
2,4-DDD (ortho, para-DDD)
4,4-DDD (para, para-DDD)
2,4-DDT (ortho, para-DDT)
4,4-DDT (para, para-DDT)
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH (Lindaan)
delta-HCH
Heptachloor
Aldrin
Telodrin
Isodrin
cis-Heptachloorepoxide
trans-Chloordaan

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

µg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

356073

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

<100
<0,01   

0,002
0,035
0,039
0,069
0,007
0,039

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

0,042
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

Eenheid

m)

1725 (0,5-0,9) + 1750 (1,5-1,8) + 1754 (1,0-
1,5) + 1755 (1,0-1,3) + 1756 (0,5-0,9)

Opdracht   538510   Bodem / Eluaat
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Pesticiden (OCB's)

Ftalaten

Organo-stikstof Pesticiden

Chloorbenzenen

alfa-Endosulfan
Dieldrin
Endrin
beta-Endosulfan
Endosulfansulfaat

Benzylbutylftalaat
DEHP
Di-n-octylftalaat
Dibutylftalaat
Diethylftalaat
Diheptylftalaat
Diisobutylftalaat
Diisopropylftalaat
Dimethylftalaat
Dinonylftalaat
Dipentylftalaat
Dipropylftalaat

Atrazine
Cyanazine
Desmetryn
Prometryn
Propazine
Simazine
Terbutryn
Terbutylazine

Monochloorbenzeen
1,2-Dichloorbenzeen
1,3-Dichloorbenzeen
1,4-Dichloorbenzeen
1,3,5-Trichloorbenzeen
1,2,4-Trichloorbenzeen
1,2,3-Trichloorbenzeen
1,2,3,4-Tetrachloorbenzeen
Tetrachloorbenzeen (Som 1,2,3,5 +
1,2,4,5)
Pentachloorbenzeen (QCB)
Hexachloorbenzeen (HCB)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

356073

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--

<0,001
0,54

<0,001
<0,001
<0,001

<0,10
0,84

<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10

<200
<200
<200
<200
<200
<100
<200
<100

<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10

<0,010   
<0,010   

<0,010   
<0,010   

Eenheid

m)

m)

m)

m)

1725 (0,5-0,9) + 1750 (1,5-1,8) + 1754 (1,0-
1,5) + 1755 (1,0-1,3) + 1756 (0,5-0,9)

Opdracht   538510   Bodem / Eluaat
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Organo-fosfor Pesticiden

Asbest

Overig onderzoek

Azinphos-ethyl
Azinphos-methyl
Bromofos-ethyl
Bromofos-methyl
Chloorpyrifos-ethyl
Coumaphos
Diazinon
Dimethoaat
Disulfoton
Ethion
Fenitrothion
Fenthion
Malathion
Methidation
Mevinphos
Parathion-ethyl
Parathion-methyl
Pyrazophos
Triazophos
Trifluralin

Asbest (klassiek)

Som C9-C10 Aromaten

µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds

mg/kg Ds

356073

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--

--

<500
<200
<200
<200
<200
<200
<200
<200
<200
<200
<200
<100
<200
<200
<200
<100
<100
<200
<200
<200

zie bijlage

<1,0

Eenheid

m) De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.

Toelichting
Het monster is eerste gedeeltelijk gedroogd voor de asbest bepaling, hierdoor zijn de resultaten voor de vluchtige
verbindingen mogelijk  een onderschating van de werkelijke waarden.

356073

Begin van de analyses: 30.10.2015
Einde van de analyses: 05.11.2015

  De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

1725 (0,5-0,9) + 1750 (1,5-1,8) + 1754 (1,0-
1,5) + 1755 (1,0-1,3) + 1756 (0,5-0,9)

Opdracht   538510   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens. 
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AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale
handtekening rechtsgeldig.
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n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

Asbest in bodem en materialen vlgs eigen methode:  n)
conform NEN 6961: 
conform NEN 6966: 

conform NEN 6966:  n)
Conform NEN-EN-ISO 16558-1: 
conform NEN-ISO 16772: 
conform NEN-ISO 22155: 

eigen methode: 

eigen methode:  n)

eigen methode (slib: cf. NEN-EN 12879): 
Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000: 
grond glw NEN-ISO14154; waterbodem eigen methode: 

Asbest (klassiek)
Koningswater ontsluiting
Vanadium (V) Lood (Pb) Antimoon (Sb) Koper (Cu) Kobalt (Co) Nikkel (Ni) Barium (Ba) Tin (Sn) Chroom (Cr)
Mangaan (Mn) Cadmium (Cd) Arseen (As) Zink (Zn) Seleen (Se) Molybdeen (Mo)

Beryllium (Be) Strontium (Sr)
Som C9-C10 Aromaten

Kwik (Hg)
1,3,5-Trimethylbenzeen (Mesityleen)Dibroomchloormethaan Benzeen Tolueen Ethylbenzeen m,p-Xyleen
o-Xyleen Styreen alpha-Methylstyreen Vinylchloride Dichloormethaan Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Trichlooretheen (Tri) Tetrachlooretheen (Per) 1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan 1,1-Dichloorethaan 1,2-Dichloorethaan Cis-1,2-Dichlooretheen 1,1-Dichlooretheen
1,2-Dichlooretheen (trans) Monochloorbenzeen 1,2-Dichloorbenzeen 1,3-Dichloorbenzeen 1,4-Dichloorbenzeen
1,3,5-Trichloorbenzeen 1,2,4-Trichloorbenzeen 1,2,3-Trichloorbenzeen Broomchloormethaan
Broomdichloormethaan Dibroommethaan Tribroommethaan (bromoform) Propylbenzeen
iso-Propylbenzeen (Cumeen) Hexachloorethaan (HCE) 1,2-Dichloorpropaan 2,3-Dichloor-1-propeen
cis-1,3-Dichloorpropeen trans-1,3-Dichloorpropeen 1,3-Dichloorpropaan 1,2,3-Trichloorpropaan

Homogeniseren DEHP Ethion Triazophos Methidation Parathion-methyl Parathion-ethyl Bromofos-ethyl
Diheptylftalaat Terbutryn Bromofos-methyl Malathion Diazinon Dichloorbenzonitril Trifluralin Terbutylazine
Cyanazine Fenitrothion Mevinphos Dimethylftalaat Dipropylftalaat Coumaphos Dimethoaat Disulfoton
Chloorpyrifos-ethyl Atrazine Diethylftalaat Prometryn Fenthion Propazine Diisopropylftalaat Diisobutylftalaat
Dibutylftalaat Di-n-octylftalaat Azinphos-ethyl Simazine Benzylbutylftalaat Desmetryn Azinphos-methyl Pyrazophos
Dipentylftalaat Koolwaterstoffractie C10-C40 Acenaftyleen Acenafteen Fluoreen Pyreen Benzo(b)fluorantheen
Dibenzo(ah)anthraceen Benzo(k)fluorantheen Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Naftaleen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Fenanthreen Fluorantheen Benzo(ghi)peryleen Chryseen 3,4-Dimethylfenol p-Cresol
2,5-Dimethylfenol 4-Ethylfenol/2,3-/3,5-Dimethylfenol2,6-Dimethylfenol 2-Ethylfenol 2-Chloorfenol 3-Ethylfenol
o-Cresol Fenol 4-Chloor-3-methylfenol m-Cresol 4-Chloorfenol 3-Chloorfenol 2,4-Dimethylfenol Fractie < 2 µm
1,3-Hexachloorbutadieen 1,2,3,4-Tetrachloorbenzeen PCB 28 Tetrachloorbenzeen (Som 1,2,3,5 + 1,2,4,5)PCB 52
PCB 101 Pentachloorbenzeen (QCB) PCB 118 Hexachloorbenzeen (HCB) PCB 138 2,4-DDE (ortho, para-DDE)
PCB 153 4,4-DDE (para, para-DDE) 2,4-DDD (ortho, para-DDD) PCB 180 4,4-DDD (para, para-DDD)
2,4-DDT (ortho, para-DDT) 4,4-DDT (para, para-DDT) alfa-HCH beta-HCH gamma-HCH (Lindaan) delta-HCH
Heptachloor Aldrin Telodrin Isodrin cis-Heptachloorepoxide trans-Chloordaan alfa-Endosulfan Dieldrin Endrin
Endosulfansulfaat
Dinonylftalaat Alifatische koolwaterstoffen Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40 beta-Endosulfan

Gloeiverlies (organische stof) Gloeirest
Droge stof

2,5-Dichloorfenol 3,5-Dichloorfenol 2,4,6-Trichloorfenol 3,4-Dichloorfenol
2,3,5,6-Tetrachloorfenol 2,3,4-Trichloorfenol 2,4,5-Trichloorfenol 3,4,5-Trichloorfenol
2,3,4,5-Tetrachloorfenol 2,3,4,6-Tetrachloorfenol 2,3,6-Trichloorfenol
2,3-Dichloorfenol 2,6-Dichloorfenol 2,4-Dichloorfenol 2,3,5-Trichloorfenol
Pentachloorfenol

Vaste stof
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Rapportageblad klassieke methode
Asbestanalyse van bodem en materialen volgens Eigen Methode

Monsternr. : 356073
Datum onderzoek : 30-10-2015

Fracties (g)
Monster nat (g) 1584,8
Monster droog (g) 1436
DS(%) 90,61

Zeeffraktie > 4 mm
Soort asbest Aantal deeltjes Percentage
   
   

Zeeffraktie <4 mm
Soort asbest Aantal deeltjes Percentage
chrysotiel 9 10-15%
chrysotiel + 2 10-15% 
crocidoliet 2-5%

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

Opmerkingen

Opmerkingen
Geen asbest gevonden.
 

massa = 13,6 mg niet hechtgebonden
 

Opmerkingen
massa = 16,3 mg niet hechtgebonden
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Chromatogram for Order No. 538510, Analysis No. 356073, created at 03.11.2015 08:34:00
Monsteromschrijving: 1725 (0,5-0,9) + 1750 (1,5-1,8) + 1754 (1,0-1,5) + 1755 (1,0-1,3) + 1756 (0,5-0,9)

[@ANALYNR_START=356073]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek
verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

06.11.2015Datum
35003840Relatienr
538923Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   538923   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1233456 Nieuw Vossemeer Projectmanagement en ond
Opdrachtacceptatie 30.10.15
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
Joey Arts
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen

PAK

Homogeniseren
Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Gloeirest
Gloeiverlies (organische stof)

Fractie < 2 µm

Koningswater ontsluiting

Antimoon (Sb)
Arseen (As)
Barium (Ba)
Beryllium (Be)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Mangaan (Mn)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Seleen (Se)
Strontium (Sr)
Tin (Sn)
Vanadium (V)
Zink (Zn)

Acenaftyleen
Acenafteen
Fluoreen
Pyreen

%

% Ds
% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

358433

--
--
--

--
--

--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--

++
++

85,5

97,1
2,9

9,6

++

<1,0   
43
55

0,4
0,2
17

4,9
360

0,11
65

130
<1,0

9,2
<1,0

43
1,9
19
81

<0,05
<0,05
<0,05

0,29

Eenheid

pe)

1750 (1,0-1,5) + 1752 (0,5-1,0) + 1753 (0,5-
1,0) + 1754 (0,5-1,0)

Opdracht   538923   Bodem / Eluaat
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PAK

Aromaten

Oplosmiddelen (overige)

Chloorhoudende koolwaterstoffen

Benzo(b)fluorantheen
Dibenzo(ah)anthraceen
Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
o-Xyleen
Styreen

Alifatische koolwaterstoffen
1,3,5-Trimethylbenzeen (Mesityleen)

alpha-Methylstyreen
Propylbenzeen
iso-Propylbenzeen (Cumeen)

Vinylchloride
Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
1,2-Dichlooretheen (trans)
Hexachloorethaan (HCE)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

358433

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

0,20
<0,05
<0,05

0,16
0,13
0,11
0,22
0,20
0,19
0,36
0,19

<0,05

<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05
<0,05

<50
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10

<0,02
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05
<0,10
<0,03
<0,03
<0,10

Eenheid
1750 (1,0-1,5) + 1752 (0,5-1,0) + 1753 (0,5-

1,0) + 1754 (0,5-1,0)
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Chloorhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie

Broomhoudende koolwaterstoffen

Chloorfenolen en fenolen

1,2-Dichloorpropaan
2,3-Dichloor-1-propeen
cis-1,3-Dichloorpropeen
trans-1,3-Dichloorpropeen
1,3-Dichloorpropaan
1,2,3-Trichloorpropaan

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

Dibroomchloormethaan
Broomchloormethaan
Broomdichloormethaan
Dibroommethaan
Tribroommethaan (bromoform)

2,3,4,5-Tetrachloorfenol
2,3,4,6-Tetrachloorfenol
2,3,4-Trichloorfenol
2,3,5,6-Tetrachloorfenol
2,3,5-Trichloorfenol
2,3,6-Trichloorfenol
2,3-Dichloorfenol
2,4,5-Trichloorfenol
2,4,6-Trichloorfenol
2,4-Dichloorfenol
2,4-Dimethylfenol
2,5-Dichloorfenol
2,5-Dimethylfenol
2,6-Dichloorfenol
2,6-Dimethylfenol
2-Chloorfenol
2-Ethylfenol

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

358433

--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10

34
<4
<4

3
5
7

10
6

<2

<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

Eenheid
1750 (1,0-1,5) + 1752 (0,5-1,0) + 1753 (0,5-

1,0) + 1754 (0,5-1,0)
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Chloorfenolen en fenolen

Polychloorbifenylen

Pesticiden (OCB's)

3,4,5-Trichloorfenol
3,4-Dichloorfenol
3,4-Dimethylfenol
3,5-Dichloorfenol
3-Chloorfenol
3-Ethylfenol
4-Chloor-3-methylfenol
4-Chloorfenol
4-Ethylfenol/2,3-/3,5-Dimethylfenol

Fenol
Pentachloorfenol
m-Cresol
o-Cresol
p-Cresol

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180

Dichloorbenzonitril
1,3-Hexachloorbutadieen
2,4-DDE (ortho, para-DDE)
4,4-DDE (para, para-DDE)
2,4-DDD (ortho, para-DDD)
4,4-DDD (para, para-DDD)
2,4-DDT (ortho, para-DDT)
4,4-DDT (para, para-DDT)
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH (Lindaan)
delta-HCH
Heptachloor
Aldrin
Telodrin
Isodrin
cis-Heptachloorepoxide

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

µg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

358433

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

<100
<0,01   

0,002
0,056
0,067

0,16
0,025

0,12
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

0,058
<0,001
<0,001
<0,001

Eenheid

m)

1750 (1,0-1,5) + 1752 (0,5-1,0) + 1753 (0,5-
1,0) + 1754 (0,5-1,0)
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Pesticiden (OCB's)

Ftalaten

Organo-stikstof Pesticiden

Chloorbenzenen

trans-Chloordaan
alfa-Endosulfan
Dieldrin
Endrin
beta-Endosulfan
Endosulfansulfaat

Benzylbutylftalaat
DEHP
Di-n-octylftalaat
Dibutylftalaat
Diethylftalaat
Diheptylftalaat
Diisobutylftalaat
Diisopropylftalaat
Dimethylftalaat
Dinonylftalaat
Dipentylftalaat
Dipropylftalaat

Atrazine
Cyanazine
Desmetryn
Prometryn
Propazine
Simazine
Terbutryn
Terbutylazine

Monochloorbenzeen
1,2-Dichloorbenzeen
1,3-Dichloorbenzeen
1,4-Dichloorbenzeen
1,3,5-Trichloorbenzeen
1,2,4-Trichloorbenzeen
1,2,3-Trichloorbenzeen
1,2,3,4-Tetrachloorbenzeen
Tetrachloorbenzeen (Som 1,2,3,5 +
1,2,4,5)
Pentachloorbenzeen (QCB)
Hexachloorbenzeen (HCB)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

358433

--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--

<0,001
<0,001

0,84
0,006

<0,001
<0,001

<0,10
<0,50
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10

<200
<200
<200
<200
<200
<100
<200
<100

<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10

<0,010   
<0,010   

<0,010   
<0,010   

Eenheid

m)

m)

m)

m)

1750 (1,0-1,5) + 1752 (0,5-1,0) + 1753 (0,5-
1,0) + 1754 (0,5-1,0)
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Organo-fosfor Pesticiden

Overig onderzoek

Azinphos-ethyl
Azinphos-methyl
Bromofos-ethyl
Bromofos-methyl
Chloorpyrifos-ethyl
Coumaphos
Diazinon
Dimethoaat
Disulfoton
Ethion
Fenitrothion
Fenthion
Malathion
Methidation
Mevinphos
Parathion-ethyl
Parathion-methyl
Pyrazophos
Triazophos
Trifluralin

Som C9-C10 Aromaten

µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds

mg/kg Ds

358433

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--

<500
<200
<200
<200
<200
<200
<200
<200
<200
<200
<200
<100
<200
<200
<200
<100
<100
<200
<200
<200

<1,0

Eenheid

pe) Vanwege de storende invloed van de monstermatrix is de rapportagegrens verhoogd.
m) De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.

Begin van de analyses: 30.10.2015
Einde van de analyses: 06.11.2015

  De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

1750 (1,0-1,5) + 1752 (0,5-1,0) + 1753 (0,5-
1,0) + 1754 (0,5-1,0)

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht   538923   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens. 
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n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

conform NEN 6961: 
conform NEN 6966: 

conform NEN 6966:  n)
Conform NEN-EN-ISO 16558-1: 
conform NEN-ISO 16772: 
conform NEN-ISO 22155: 

eigen methode: 

eigen methode:  n)

eigen methode (slib: cf. NEN-EN 12879): 
Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000: 
grond glw NEN-ISO14154; waterbodem eigen methode: 

Protocollen AS 3000: 

Koningswater ontsluiting
Antimoon (Sb) Vanadium (V) Arseen (As) Barium (Ba) Nikkel (Ni) Lood (Pb) Mangaan (Mn) Chroom (Cr) Zink (Zn)
Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Tin (Sn) Koper (Cu) Seleen (Se) Molybdeen (Mo)

Beryllium (Be) Strontium (Sr)
Som C9-C10 Aromaten

Kwik (Hg)
1,3,5-Trimethylbenzeen (Mesityleen)Dibroomchloormethaan Benzeen Tolueen Ethylbenzeen m,p-Xyleen
o-Xyleen Styreen alpha-Methylstyreen Vinylchloride Dichloormethaan Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Trichlooretheen (Tri) Tetrachlooretheen (Per) 1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan 1,1-Dichloorethaan 1,2-Dichloorethaan 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen
1,2-Dichlooretheen (trans) Monochloorbenzeen 1,2-Dichloorbenzeen 1,3-Dichloorbenzeen 1,4-Dichloorbenzeen
1,3,5-Trichloorbenzeen 1,2,4-Trichloorbenzeen 1,2,3-Trichloorbenzeen Broomchloormethaan
Broomdichloormethaan Dibroommethaan Tribroommethaan (bromoform) Propylbenzeen
iso-Propylbenzeen (Cumeen) Hexachloorethaan (HCE) 1,2-Dichloorpropaan 2,3-Dichloor-1-propeen
cis-1,3-Dichloorpropeen trans-1,3-Dichloorpropeen 1,3-Dichloorpropaan 1,2,3-Trichloorpropaan

Homogeniseren Mevinphos Parathion-ethyl Bromofos-methyl Dimethylftalaat Dipentylftalaat Di-n-octylftalaat
Benzylbutylftalaat Terbutylazine Malathion Azinphos-ethyl Chloorpyrifos-ethyl Propazine Fenitrothion Dimethoaat
Atrazine Diisopropylftalaat Prometryn Trifluralin Methidation Simazine DEHP Desmetryn Cyanazine
Azinphos-methyl Pyrazophos Fenthion Parathion-methyl Terbutryn Diheptylftalaat Coumaphos Dichloorbenzonitril
Diazinon Bromofos-ethyl Diethylftalaat Dipropylftalaat Triazophos Disulfoton Diisobutylftalaat Dibutylftalaat Ethion
Koolwaterstoffractie C10-C40 Acenaftyleen Acenafteen Fluoreen Pyreen Benzo(b)fluorantheen
Dibenzo(ah)anthraceen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen Benzo(a)anthraceen Benzo(ghi)peryleen Fenanthreen
Anthraceen Chryseen Fluorantheen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(k)fluorantheen 2-Ethylfenol 2,4-Dimethylfenol
2-Chloorfenol 3-Chloorfenol o-Cresol 2,6-Dimethylfenol 3,4-Dimethylfenol 4-Chloorfenol 3-Ethylfenol m-Cresol
2,5-Dimethylfenol Fenol p-Cresol 4-Chloor-3-methylfenol 4-Ethylfenol/2,3-/3,5-DimethylfenolFractie < 2 µm
1,3-Hexachloorbutadieen PCB 28 1,2,3,4-Tetrachloorbenzeen PCB 52 Tetrachloorbenzeen (Som 1,2,3,5 + 1,2,4,5)
PCB 101 Pentachloorbenzeen (QCB) PCB 118 Hexachloorbenzeen (HCB) PCB 138 PCB 153
2,4-DDE (ortho, para-DDE) 4,4-DDE (para, para-DDE) PCB 180 2,4-DDD (ortho, para-DDD)
4,4-DDD (para, para-DDD) 2,4-DDT (ortho, para-DDT) 4,4-DDT (para, para-DDT) alfa-HCH beta-HCH
gamma-HCH (Lindaan) delta-HCH Heptachloor Aldrin Telodrin Isodrin cis-Heptachloorepoxide trans-Chloordaan
alfa-Endosulfan Dieldrin Endrin Endosulfansulfaat
Alifatische koolwaterstoffen Dinonylftalaat Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40 beta-Endosulfan

Gloeiverlies (organische stof) Gloeirest
Droge stof

2,5-Dichloorfenol 2,3,5,6-Tetrachloorfenol 2,4-Dichloorfenol 3,5-Dichloorfenol
2,3,4,6-Tetrachloorfenol Pentachloorfenol 2,4,6-Trichloorfenol 2,3-Dichloorfenol
2,3,4-Trichloorfenol 2,4,5-Trichloorfenol 2,3,5-Trichloorfenol 2,3,4,5-Tetrachloorfenol
2,3,6-Trichloorfenol 2,6-Dichloorfenol 3,4-Dichloorfenol 3,4,5-Trichloorfenol

Voorbehandeling conform AS3000

Vaste stof

Opdracht   538923   Bodem / Eluaat
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Chromatogram for Order No. 538923, Analysis No. 358433, created at 04.11.2015 12:41:53
Monsteromschrijving: 1750 (1,0-1,5) + 1752 (0,5-1,0) + 1753 (0,5-1,0) + 1754 (0,5-1,0)

[@ANALYNR_START=358433]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek
verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

24.11.2015Datum
35003840Relatienr
544071Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   544071   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1233456 Nieuw Vossemeer Projectmanagement en ond
Opdrachtacceptatie 20.11.15
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
Joey Arts
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

Minerale olie (AS3000)

Pesticiden (OCB's)

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Fractie < 2 µm

Koningswater ontsluiting

Arseen (As)
Koper (Cu)

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

2,4-DDD (ortho, para-DDD)
4,4-DDD (para, para-DDD)
Som DDD (Factor 0,7)
2,4-DDE (ortho, para-DDE)
4,4-DDE (para, para-DDE)
Som DDE (Factor 0,7)
2,4-DDT (ortho, para-DDT)
4,4-DDT (para, para-DDT)
Som DDT (Factor 0,7)
Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)
Aldrin

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

382422 382423 382424 382425

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

++ ++ ++ ++
78,5 79,9 80,4 81,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0

2,3   2,3   <0,2   1,2   

9,9 9,9 <1,0 12

++ ++ ++ ++

83 69 5,5 130
29 16 <5,0 710

62 <35 <35 370
<3 <3 <3 <3
<3 <3 <3 5
17 9 <4 36
14 <5 <5 47

9 <5 <5 73
11 <5 <5 100

7 <5 <5 79
<5 <5 <5 31

0,14 0,0033 <0,0010 0,51
0,18 0,0071 <0,0010 1,7
0,32 0,010 0,0014   2,2

<0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0023
0,036 0,0024 <0,0010 0,051

0,037   0,0031   0,0014   0,053
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

0,047 0,0021 <0,0010 0,027
0,048   0,0028   0,0014   0,028   

0,40   0,016   0,0042   2,3   
1,2 11 0,0077 5,9

x) x) x) x)

#)

#) #) #)

#) #) #) #)

#) #) #) #)

Eenheid
1746 (1,5-2,0) 1747 (1,8-2,0) 1748 (2,5-3,0) 1749 (1,0-1,5)

Opdracht   544071   Bodem / Eluaat

382422
382423
382424
382425

28.10.2015
28.10.2015
28.10.2015
28.10.2015

Monstername Monsteromschrijving
1746 (1,5-2,0)
1747 (1,8-2,0)
1748 (2,5-3,0)
1749 (1,0-1,5)
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Pesticiden (OCB's)
Dieldrin
Endrin
Isodrin
Telodrin
Som Drins (STI) (Factor 0,7)
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
Som HCH (STI) (Factor 0,7)
cis-Chloordaan
trans-Chloordaan
Som Chloordaan (Factor 0,7)
cis-Heptachloorepoxide
trans-Heptachloorepoxide
Som cis/trans-
Heptachloorepoxide (Factor
0,7)
Heptachloor
alfa-Endosulfan

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

382422 382423 382424 382425

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --

0,039 0,89 <0,0010 6,2
0,0013 <0,0010 <0,0010 <0,0010

0,018 0,18 <0,0010 0,033
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

1,2 12   0,0091   12   
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

0,0028   0,0028   0,0028   0,0028   
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

0,0014   0,0014   0,0014   0,0014   
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

0,0014   0,0014   0,0014   0,0014   

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 0,0013 <0,0010 <0,0010

#) #) #)

#) #) #) #)

#) #) #) #)

#) #) #) #)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

Begin van de analyses: 20.11.2015
Einde van de analyses: 24.11.2015

  De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

1746 (1,5-2,0) 1747 (1,8-2,0) 1748 (2,5-3,0) 1749 (1,0-1,5)

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht   544071   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens. 
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n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

eigen methode:  n)

Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)
Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000: 
Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)
Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Arseen (As) Koper (Cu) Koolwaterstoffractie C10-C40
Som DDD (Factor 0,7) Som DDE (Factor 0,7) Som DDT (Factor 0,7) Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) Isodrin
Telodrin Som Drins (STI) (Factor 0,7) Som HCH (STI) (Factor 0,7) Som Chloordaan (Factor 0,7)
Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)Heptachloor alfa-Endosulfan

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Vaste stof

Opdracht   544071   Bodem / Eluaat
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Bijlage bij Opdrachtnr. 544071 
CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten beïnvloeden. De
conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:
Koolwaterstoffractie
C10-C40
Droge stof

382422, 382423, 382424, 382425

382422, 382423, 382424, 382425
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Chromatogram for Order No. 544071, Analysis No. 382422, created at 24.11.2015 09:13:21
Monsteromschrijving: 1746 (1,5-2,0)

[@ANALYNR_START=382422]
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Chromatogram for Order No. 544071, Analysis No. 382423, created at 24.11.2015 09:13:22
Monsteromschrijving: 1747 (1,8-2,0)

[@ANALYNR_START=382423]
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Chromatogram for Order No. 544071, Analysis No. 382424, created at 24.11.2015 09:13:22
Monsteromschrijving: 1748 (2,5-3,0)

[@ANALYNR_START=382424]
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Chromatogram for Order No. 544071, Analysis No. 382425, created at 24.11.2015 09:49:35
Monsteromschrijving: 1749 (1,0-1,5)

[@ANALYNR_START=382425]
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 Bijlage 

8 Gedigitaliseerde verontreinigingsgegevens 
 

 
  



 

 

Bijlage 8 Gedigitaliseerde verontreinigingsgegevens 
 

Navolgende figuren in onderdelen 1 t/m 5 geven een samenvattend overzicht van de getoetste 

gehalten van verontreinigingen voor arseen (1), koper (2), olie en aromaten (3), OCB’s (4) en alle 

voornoemde verontreinigingen samen (5).  

De overzichten in de grond voor 1 t/m 4 zijn uitgesplitst naar de volgende dieptes (mits aanwezig): 

 0 - 2 m -mv 

 2 – 5 m -mv 

Voor het samenvattende overzicht voor de grond in onderdeel 5 is de volgende indeling 

aangehouden: 

 0 – 2 m-mv 

 2 - 3 m -mv 

 3 - 4 m -mv 

 dieper dan 4 m -mv 

 

Voor het grondwater (onderdelen 1 t/m 4) is aangehouden: 

 Grondwaterspiegel (circa 0,7 m -mv) - 2 m -mv 

 2 - 5 m -mv 

 Dieper dan 5 m -mv 

 

Uit vergelijking van de figuren in onderdelen 1 tot en met 5 blijkt dat de arseen een goede ‘tracer’ 

is voor de totale omvang van de verontreiniging behoudens voor de oliespots aan/onder de 

zuidwestzijde van de loods die zich daar enkele meters verder uitstrekken dan de 

arseenverontreiniging. 

 

Voor arseen als ‘tracer’ volgt een korte samenvatting van de verontreinigingssituatie in de grond:  

 Tussen de loods en het woonhuis aan Kortendijk 2 is de grond het sterkst verontreinigd met 

arseen. Ter plaatse van de bron komen gehalten in de ordegrootte van 1.000 mg/kg d.s. (zie 

figuren 1.1. en 1.2; paars gekleurde bolletjes met concentraties >10 x I-waarde). Rondom zijn 

de gehalten lager in de ordegrootte van 200 mg/kg d.s. Aan de zuid- en west- en noordzijde 

van de loods komen spotjes arseen in de grond voor van maximaal 500 mg/kg ds. Aan de 

oost- en zuidzijde van de woning zijn gehalten arseen tot circa 100 - 200 mg/kg ds 

aangetoond. 

 Aan de zuidzijde van de Kortendijk worden arseengehalten gemeten in de grond van 

maximaal 130 mg/kg d.s. 

 De arseenverontreiniging in de grond is gemiddeld aanwezig tot circa 2,5 m -mv.  

 Plaatselijk is de verontreiniging aangetoond tot 5 m -mv.  

 

De verontreiniging in het grondwater bestaat uit arseen, koper, minerale olie, vluchtige aromaten 

en op de locatie Kortendijk 2 ook nog andere bestrijdingsmiddelen. 

 De grondwaterstromingsrichting is globaal zuidwest tot zuidzuidwestelijk.  

 Voor arseen als ‘tracer’ van de verontreinigingssituatie in het grondwater blijkt dat tussen de 

loods en het woonhuis ook in het grondwater de hoogste concentraties worden aangetroffen, 

tot maximaal 25.000 µg/l.  

 Aan de westzijde van de loods zijn de arseenconcentraties in de ordegrootte van 2.000 µg/l.  

 Ten zuiden van de Kortendijk, parallel aan de weg Hoogte zijn de arseenconcentraties in de 

ordegrootte van 200 µg/l. Deze arseenconcentraties zijn ter plaatse ontstaan doordat hier in 

het verleden de slootjes aanwezig waren, die voor verspreiding van de verontreiniging hebben 

gezorgd. 



 

 

Onderdeel 1 Verontreinigingssituatie Arseen (As) 
 

 

 
Figuur 1.1 Gehalten arseen (mg/kg d.s.) in grond van 0 tot 2 m –mv 

Legenda: 

 
 

 

<= Streefwaarde of < Rapportagegrens

> Streefwaarde en <= Tussenwaarde

> Tussenwaarde en <= Interventiewaarde

> Interventiewaarde en <= 10 * Interventiewaarde

> 10 * Interventiewaarde



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 1.2 Gehalten arseen (mg/kg d.s.) in grond van 2 tot 5 m –mv 

 



 

 

 

 
Figuur 1.3 Arseenconcentraties (µg/l) in het grondwater tot 2 m -mv 

 

 

 
Figuur 1.4 Arseenconcentraties (µg/l) in het grondwater van 2 tot 5 m -mv 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 1.5 Arseenconcentraties (µg/l) in het grondwater dieper dan 5 m -mv 

 

 
  



 

 

Onderdeel 2 Verontreinigingsituatie koper (Cu) 
 

 
Figuur 2.1  Gehalten koper (mg/kg d.s.) in grond van 0 tot 2 m –mv 

Legenda: 

 
 

 

<= Streefwaarde of < Rapportagegrens

> Streefwaarde en <= Tussenwaarde

> Tussenwaarde en <= Interventiewaarde

> Interventiewaarde en <= 10 * Interventiewaarde

> 10 * Interventiewaarde



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 2.2  Gehalten koper (mg/kg d.s.) in grond van >2 m –mv 

 



 

 

 

 
Figuur 2.3 koperconcentraties (µg/l) in het grondwater tot 2 m -mv 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Onderdeel 3 Verontreinigingsituatie minerale olie en aromaten (BTEXN) 
 

 
Figuur 3.1  STI-toetsing gehalten minerale olie en BTEXN (mg/kg d.s.) in grond van 0 tot 2 m –mv 

Legenda: 

 
 

 

 

 

 

<= Streefwaarde of < Rapportagegrens

> Streefwaarde en <= Tussenwaarde

> Tussenwaarde en <= Interventiewaarde

> Interventiewaarde en <= 10 * Interventiewaarde

> 10 * Interventiewaarde



 

 

 
Figuur 3.2  STI-toetsing gehalten minerale olie en BTEXN (mg/kg d.s.) in grond van 2 tot 5 m –mv 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 3.3  STI-toetsing concentraties minerale olie en BTEXN- (µg/l) in het grondwater 0,7 – 2 m -mv 

 
  



 

 

 

 
Figuur 3.4 STI-toetsing concentraties minerale olie- en BTEXN (µg/l) in het grondwater 2 – 5 m -mv 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 3.5 STI-toetsing concentraties minerale olie- en BTEXN- (µg/l) in het grondwater >5 m -mv 

 

 

 
  



 

 

Onderdeel 4 Verontreinigingsituatie OCB’s 
 

 
Figuur 4.1 STI-toetsing gehalten OCB’s (mg/kg d.s.) in grond van 0 tot 2 m –mv 

Legenda: 

 
 

 

<= Streefwaarde of < Rapportagegrens

> Streefwaarde en <= Tussenwaarde

> Tussenwaarde en <= Interventiewaarde

> Interventiewaarde en <= 10 * Interventiewaarde

> 10 * Interventiewaarde



 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 4.2  STI-toetsing gehalten OCB’s (mg/kg d.s.) in grond van 2 tot 5 m –mv 

 

 

 
  



 

 

Onderdeel 5 Verontreinigingsituatie As, Cu, Minerale olie, BTEXN en OCB’s 
 

 
Figuur 5.1 Toetsing 0 -2 m -mv 

Legenda: 

 
 

 

<= Streefwaarde of < Rapportagegrens

> Streefwaarde en <= Tussenwaarde

> Tussenwaarde en <= Interventiewaarde

> Interventiewaarde en <= 10 * Interventiewaarde

> 10 * Interventiewaarde



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 5.2 Toetsing 2 - 3 m -mv 
  



 

 

 

 
Figuur 5.3 Toetsing 3 - 4 m -mv 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 5.4 Toetsing > 4 m -mv 

 

 
  



 

 

 

 Bijlage 

9 Definitieve risicobeoordeling  
 

 

 
  



 

 

 
 

Definitieve risicobeoordeling Kortendijk 2 Nieuw Vossemeer 
 

Op basis van de onderzoeksresultaten van voorgaande- en het huidige onderzoek is een 

definitieve beoordeling opgesteld van de risico’s van de aangetroffen bodemverontreinigingen voor 

mens en milieu (ecologie en verspreiding). De beoordeling is afgestemd met de GGD en 

besproken met het bevoegd gezag Wet Bodembescherming. 

 

De risicobeoordeling voldoet aan de aanpak uit de Circulaire bodembescherming 2013 en is 

uitgevoerd volgens de daarin genoemde drie stappen.  

De eerste stap is uitgevoerd en betreft de vaststelling dat sprake is van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging met concentraties verontreinigingen boven de interventiewaarden. 

Overigens zijn ook bestrijdingsmiddelen aangetroffen waarvoor geen interventiewaarden zijn 

afgeleid. De gebruikelijke wijze van beoordelen is voor deze stoffen daarom aangepast en wordt in 

een aparte paragraaf beschreven. 

De volgende stap is het uitvoeren van een standaard risicobeoordeling met behulp van het 

risicomodel Sanscrit. Dit model is conservatief opgesteld en werkt als een zeef. Indien de 

modeluitkomsten aangeven dat geen sprake is van risico’s dan kan dit ook veilig worden 

aangenomen. Uiteraard bepaald de invoer van gegevens de uitkomst van het model. Het 

uitgangspunt bij de ingevoerde gegevens is een worst-case benadering (‘in het ergste geval’) 

waarbij de hoogst aangetroffen concentraties worden ingevoerd. Hiermee wordt voorkomen dat 

risico’s onterecht niet worden beoordeeld. Tenslotte zijn als derde stap de risico’s locatiespecifiek 

beoordeeld. Deze beoordeling is uitgevoerd voor de stoffen waarvan de modeluitkomsten hebben 

aangegeven dat de risico’s mogelijk onacceptabel zijn.  

In de beoordeling is onderscheid gemaakt in de verontreiniging met bestrijdingsmiddelen (gevolg 

van het schoonspoelen van tankwagens) en de verontreiniging met olie en aromaten (afkomstig 

van ondergrondse tanks).  

 

Geval 1  Arseen en overige bestrijdingsmiddelen 
 
Geval 1: Risico’s voor de mens 
In de uitgevoerde risicobeoordeling voor de mens zijn de aangetroffen stoffen 

(bestrijdingsmiddelen) waarvoor geen interventiewaarden zijn afgeleid, apart beoordeeld. 

 

Arseen en (overige) genormeerde bestrijdingsmiddelen 
Voor de bestrijdingsmiddelen zijn de volgende twee Sanscrit berekeningen uitgevoerd voor het 

meest gevoelige gebruik op de locatie ‘wonen met tuin’ inclusief een beperkt gebruik van de tuin 

als moestuin (maximaal 10% van de gewasconsumptie uit eigen tuin).  

1. Modelinvoer op basis van de maximaal aangetroffen gehaltes in de onbedekte bodem (siertuin 

rondom de woning) in de belangrijkste contactlaag vanaf maaiveld tot 1 meter diep. Hier is 

alleen arseen aangetroffen met een maximaal gehalte van 140 mg/kg ds (pb A108, 0,9 tot 1,4 

m-mv).  

Uit deze berekening blijkt dat géén sprake is van humane risico’s.  

 

2. Modelinvoer op basis van de maximaal aangetroffen gehaltes ter plaatse van de verharde 

terreindelen rondom het bedrijfsgebouw. De maximale gehaltes van de hier aangetroffen 

stoffen arseen, drins, lindaan en chloordaan zijn ingevoerd.  

Uit de uitgevoerde berekening blijkt dat de aanwezige verontreiniging bij wijziging in gebruik 



 

 

(toekomstig gebruik) kan leiden tot risico’s als gevolg van de maximale gehaltes arseen, 

aldrin, dieldrin en lindaan.  

 

De locatiespecifieke beoordeling op basis van de modeluitkomsten heeft de volgende 

uitgangspunten: 

 De risico’s van de drins en lindaan worden vrijwel geheel veroorzaakt door de blootstelling 

als gevolg van gewasconsumptie. Voor arseen is grondingestie de belangrijkste 

blootstellingsroute (ca 75%) en de overige 25% wordt bepaald door gewasconsumptie. 

 Het ondiepe deel van de bodem tot circa 30 cm is voor deze blootstellingsroutes 

(grondingestie en gewasopname) de belangrijkste bodemlaag en deze laag bevat 

nauwelijks verontreiniging.  

 

Op grond van de berekeningen en voornoemde uitgangspunten wordt geconcludeerd dat in de 

huidige omstandigheden géén sprake is van humane risico’s omdat de hoogste concentratie 

arseen in de tuin modelmatig al niet leidt tot risico’s.  

 

Risicobeoordeling overige bestrijdingsmiddelen 
Nabij de spoelput zijn middels screening op vluchtige en niet-vluchtige stoffen diverse 

bestrijdingsmiddelen aangetoond die niet eerder zijn onderzocht. In navolgende tabel A volgt een 

overzicht van de aangetroffen verontreinigingen in grond en grondwater. De screening toont ook 

stoffen waarop eerder ook al onderzoek is uitgevoerd. Deze stoffen worden voor de volledigheid 

ook benoemd. 

Uit tabel A blijkt dat in de grond DDT en drins de interventiewaarden overschrijden. In het 

grondwater overschrijdt methylnaftaleen de interventiewaarde voor de som-ftalenen. Deze stoffen 

zijn in de tabel oranje gemarkeerd. Stoffen waarvan de gehalten onder de beschikbare 

interventiewaarde liggen, zijn in de tabel donkergroen gemarkeerd. 

Voor diverse aangetroffen bestrijdingsmiddelen zijn echter geen interventiewaarden bepaald. Voor 

een eerste beoordeling zijn de gehalten daarom vergeleken met overige beschikbare 

milieunormen voor grond- of oppervlaktewater of vergeleken met risicogrenswaarden. Hieruit blijkt 

dat een aantal stoffen deze normen of risicogrenswaarden overschrijden (in de tabel oranje 

gemarkeerd). Voor een deel van de stoffen is geen uitspraak te doen omdat geen 

norm/grenswaarde beschikbaar is (geel gemarkeerde stoffen). Tenslotte blijkt voor een deel van 

de stoffen dat deze zich onder de beschikbare norm/grenswaarde bevinden, deze stoffen zijn 

lichtgroen gemarkeerd. Het risico van deze laatste groep stoffen achten we acceptabel en wordt 

niet nader beoordeeld. 

 

Tabel A: overzicht aangetroffen verontreinigingen in grond en grondwater en vergelijking met 
beschikbare normen of risicogrenswaarden. 

 Stof Gebruikt als Max 
gemeten 
waarde 

Monster Norm / reden 

Grond Alifatische 

koolwaterstoffen 

Verschillend: oa 

Brandstof 

960 353871  

 1,3,5-Trimethylbenzeen 

(Mesityleen) 

Oplosmiddel voor 

harsen en rubbers 

0,7 353871 IW 1,1 strengste 

aromatische verbinding 

 2,4,5-Trichloorfenol Tussenproduct 

bactericiden en 

herbiciden 

0,11 353871 IW 22 



 

 

 Stof Gebruikt als Max 
gemeten 
waarde 

Monster Norm / reden 

 2,4-Dichloorfenol Afbraakproduct 

triclosan (fungicide), 

Tussenproduct DDD 

0,63 353871 IW 22 

 2,4-DDE (ortho, para-

DDE) 

Afbraakproduct DDT 0,0023 382425 IW 2,3 som DDE 

 4,4-DDE (para, para-

DDE) 

Afbraakproduct DDT 0,27 353876 IW 2,3 som DDE 

 som DDE Afbraakproduct DDT   353905 IW 2,3 som DDE 

 2,4-DDD (ortho, para-

DDD) 

Insecticide 0,51 382425 IW 34 som DDD 

 4,4-DDD (para, para-

DDD) 

Insecticide 1,7 382425 IW 34 som DDD 

 som DDD Insecticide 2,2 382425 IW 34 som DDD 

 2,4-DDT (ortho, para-

DDT) 

Insecticide 0,87 353876 IW 1,7 som DDT 

 4,4-DDT (para, para-

DDT) 

Insecticide 4,2 353876 IW 1,7 som DDT 

 som DDT Insecticide 5,07 353876 IW 1,7 som DDT 

 4-Chloorfenol Pesticides / 

Herbicide 

0,7 353871 IW 5,4 som 

chloorfenolen 

 Aldrin Insecticide 11 382423 IW 0,32 

 Dieldrin Insecticide 9,1 353876 IW 4 som Drins 

 Endrin Insecticide 0,24 353876 IW 4 som Drins 

 beta-Endosulfan Insecticide 0,006 353871 < IW alfa-Endosulfan (a 

giftiger) 

 DEHP (Di(2-

ethylhexyl)ftalaat) 

Weekmaker 0,84 356073 IW 60 

 o-Cresol Grondstof herbicides 0,17 353871 IW 13 som Cresolen 

 Parathion-ethyl Insecticide 0,13 353876 SW 0,000004 

 Prometryn Herbicide 1,5 353871 SW Opp 0,0002 

 Propylbenzeen Tussenproduct fenol 

en aceton 

0,2 353871 AW 0,45 

 trans-Chloordaan Pesticide  0,007 353871 IW 4 som chloordanen 

 alfa-Endosulfan Insecticide 0,0013 382423 IW 4 som 

Grond
water 

     

      

 Chloorpropham*1 Herbicide 130 355552 MTR 3,3 opp water 

 Octylfenol*1 Grondstof pesticides 170 355552 KRW prioritair 

 Indaan*2 Pesticide 100 355552 IW 70 voor bicyclisch 

(naftaleen) 

 Methylindeen + 

isomeren*2 

Pesticide 50 355552 IW 70 voor bicyclisch 

(naftaleen) 



 

 

 Stof Gebruikt als Max 
gemeten 
waarde 

Monster Norm / reden 

 Methylnaftaleen*2 Oplosmiddel 

landbouw 

chemicalien 

25 355552 IW 5 Som ftalenen 

 Prometryn Herbicide 230 355552 KRW 0,2 opp water 

 Terbutryn Herbicide 330 355552 KRW prioritair 

 N-methyl-2-

Benzothiazolamine*1 

Tussenproduct 

organische syntese 

processen 

450 355552 norm benzothiazolamine 

1,6 

 N,N-Bis(isopropyl)-

dichloor-Benzamide 

derivaat*1 

? (dichlorobenzamide 

komt voor in 

pesticiden) 

12 355588 IW 50 som 

dichloorbenzeen 

 2-Imidazolidinethion*1 Metaboliet Fungicide 11 355588 MTR 0,005 opp water 

 1,1-Methyleen-

bis(chloor-Benzeen)*1 

? (chloorbenzeen 

komt voor in 

pesticiden) 

5 355588 IW 50 som 

dichloorbenzeen 

 Pyrazon*1 Herbicide 4 355588 SW GW 0,73 

 Ethofumesaat*1 Herbicide 3 355588 MTR 6,4 opp water 

 Aceton*2 Oplosmiddel   2 355588 LD50 aceton in vis is 8.3 

g/L 
 
Legenda 
  Aangetoond gehalte overschrijdt de aangegeven norm 
  Geen norm bekend of alleen een norm voor min of meer vergelijkbare stof of alleen 

streefwaarde bekend 
  Geen overschrijding norm anders dan interventiewaarde 
  Geen overschrijding interventiewaarde 
IW Interventiewaarde 
SW Streefwaarde 
AW Achtergrondwaarde (AW2000) 
MTR Maximaal Toelaatbaar Risico 
KRW Kader Richtlijn Water norm 
 
GW Grondwater 
Opp water oppervlakte water 
  
EenheidGrond [mg/kg ds] 
EenheidWater [ug/l] 
  
*1 Uitgerekend ten opzichte van interne standaard (D10-anthraceen). Het gehalte is hierdoor 

indicatief 
*2 Uitgerekend op een interne standaard TFT, het gehalte is derhalve indicatief. 

 

De beoordeling van de stoffen waarvoor geen interventiewaarde beschikbaar is en die geel of 

oranje zijn gemarkeerd, wordt uitgevoerd op basis van de kans op mogelijke blootstelling en op de 

beschikbare informatie over de toxiciteit. 



 

 

 
Blootstelling 

De stoffen zijn aangetroffen nabij de voormalige spoelput in de ondergrond. Zowel de verharding 

als het feit dat het bovenste deel van de bodem niet meer dan licht verontreinigd is, maakt dat 

geen directe contactmogelijkheden aanwezig zijn. De permeatie van drinkwaterleidingen kan ook 

worden uitgesloten. 

De enige overblijvende route is dat door verspreiding via het grondwater de verontreiniging in de 

aanwezige kelder kan komen en/of uitdampen naar de binnenlucht. 

Op het kelderwater is een uitgebreide screening uitgevoerd op vluchtige verbindingen. De 

aangetoonde vluchtige verbindingen bij de spoelput betreffen de verbindingen Indaan, 

methylindeen (en isomeren) en methylnaftaleen maar deze stoffen zijn niet aangetoond in het 

kelderwater. Deze verbindingen kunnen dus worden uitgesloten voor verdere beoordeling omdat 

het risico op uitdamping naar de binnenlucht is te verwaarlozen. 

Op het kelderwater is geen screening uitgevoerd op niet-vluchtige verbindingen. Er bestaat een 

kans op contactmogelijkheden met verontreinigd water in de kelder. Hierdoor kan blootstelling 

plaatsvinden via de huid of door inademen van waterdampdeeltjes. De volgende aangetroffen 

verontreinigingen zouden kunnen voorkomen in het kelderwater: chloorpropham, octylfenol, 

prometryn, terbutryn, N-methyl-2-Benzothiazolamine, 2-imidazolidinethion, pyrazon (zie ook tabel).  

Kanttekening is dat de kans op voorkomen wel klein is omdat middels de uitgevoerde analyses 

geen organische stoffen in het kelderwater zijn aangetoond. 

 

Toxiciteit 

Hier volgt een korte beschouwing vanuit het advies van de GGD (zie bijlage 15, op de stoffen 

waarvan nog niet volledig kan worden uitgesloten dat deze voorkomen in het kelderwater: 

1. Chloorpropham: door het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) ingedeeld 

in groep 3 (geen bewijs voor carcinogeniteit) 

2. Octylfenol (cas 27193-28-8): door IARC niet aangewezen als kankerverwekkend 

3. Prometryn (cas 7287-19-6): de stof is nauwelijks giftig en er zijn geen aanwijzingen dat de stof 

kankerverwekkend is 

4. Terbutryn (cas 886-50-0): in geringe mate giftig maar in de VS als mogelijk kankerverwekkend 

aangemerkt 

5. N-methyl-2-Benzothiazolamine: voor deze stof is geen informatie bekend over de 

carcinogeniteit. Het enige toxische effect dat bekend is, is dat het irriterende eigenschappen 

heeft.; niet opgenomen in de IARC lijst.  

6. 2-imidazolidinethion (cas 96-45-7): door het IARC ingedeeld in groep 3 (geen bewijs voor 

carcinogeniteit) 

7. Pyrazon (cas 1698-60-8): in de literatuur geen bewijs voor noch carcinogene eigenschappen, 

noch genotoxiciteit noch teratogene effecten. 

 

Conclusie niet-genormeerde stoffen 

Op basis van de beschouwing over blootstelling en toxiciteit wordt geconcludeerd dat de risico’s 

voor de gezondheid klein zijn en daarmee acceptabel. De kans op blootstelling is namelijk 

(verwaarloosbaar) klein en behalve voor terbutryn zijn op basis van de toxiciteitsgegevens geen 

aanwijzingen dat de stoffen kankerverwekkend zijn. 

 
Geval 1: Ecologische risico’s 
Voor risico’s voor het ecosysteem is het gebruik (wonen, bedrijven) en het oppervlak waarover 

ernstige verontreiniging aan het maaiveld aanwezig is relevant (opgenomen in de Circulaire 

bodemsanering 2013).  



 

 

In de huidige situatie is dit contactoppervlak zeer beperkt (minder dan de gehanteerde 

toetsoppervlaktes van 500 m2). De modelberekening met Sanscrit geeft aan dat géén sprake is 

van ecologische risico’s.  

De omstandigheden – woning, siertuin en verharde terreindelen met bedrijfsgebouwen – geven 

geen aanleiding dat sprake kan zijn van gevoelige situaties zoals zeldzame ecosystemen of 

doorvergiftigingsrisico’s. Daarbij is de ecologisch meest relevante zone van maaiveld tot een 

diepte van ca 30 cm, slechts licht verontreinigd. 

Uit voorgaande volgt dat géén sprake is van ecologische risico’s. 
 
Geval 1: Verspreidingsrisico’s 
In het besluit op Ernst en Urgentie (beschikking 1999) is reeds vastgesteld dat sprake is van een 

verspreidingsrisico van de verontreiniging. Later zijn de inzichten ten aanzien van de 

verspreidingsrisico’s gewijzigd, deze zijn opgenomen in de Circulaire bodemsanering 2013.  

Bij de beoordeling van de risico’s moet worden gekeken naar: 

 de directe risico’s die ontstaan voor mens en ecosysteem als gevolg van de verspreiding van 

de verontreiniging; dat wil zeggen kwetsbare objecten zijn of kunnen worden bedreigd 

 de verdere aantasting van de bodem en mogelijke risico’s in de toekomst als gevolg van de 

verspreiding; dat wil zeggen er is sprake van een onbeheersbare situatie 

 

Voor de modelinvoer in Sanscrit is het volgende gehanteerd: 

 Op basis van de uitgevoerde bodemonderzoeken heeft alleen de verontreiniging met arseen 

zich naar de omgeving verspreidt. De overige verontreinigingen verspreiden zich niet of 

nauwelijks en dat geldt ook voor de drijflaag met olie/aromaten ten zuiden van het 

bedrijfsgebouw. De beoordeling richt zich daarom alleen op arseen. 

 Er zijn geen kwetsbare objecten bekend binnen het huidige en verwachte verspreidingsgebied 

van de verontreiniging. Overige directe risico’s zijn eveneens niet te verwachten mits het 

grondwater niet wordt gebruikt voor sproeien van de (moes)tuin. Gebruik van of verplaatsen 

van het grondwater is binnen het verontreinigde gebied niet toegestaan op basis van Artikel 

28 uit de Wet bodembescherming en op basis van de Waterwet. Blootstelling via andere 

blootstellingsroutes zal niet optreden, per route wordt dit beargumenteerd: 

o uitdamping: arseen is niet vluchtig dus er treedt geen uitdamping op 

o direct contact: de zich verspreidende verontreiniging bevindt zich in het grondwater. 

Direct  contact met grondwater treedt niet of nauwelijks op (mits geen grondwater 

wordt opgepompt, zie boven) 

o opname via gewas kan plaatsvinden bij hoge grondwaterstanden. Dit kan zichtbaar 

zijn in de vorm van plaatselijke gewassterfte omdat gewassen erg gevoelig zijn voor 

arseen (overigens ook voor hoge grondwaterstanden zelf). Verdere ophoping van 

arseen in het gewas zal daardoor niet optreden en risico’s voor de mens (consumptie) 

zullen niet aanwezig zijn. 

Uit de berekening blijkt dat in de huidige situatie sprake van een onbeheersbare situatie. De 

omvang van de grondwaterverontreiniging met arseen is inmiddels ruim meer dan 6.000 m3  

bodemvolume en verdere aantasting van het grondwater door verspreiding kan niet worden 

uitgesloten. Er is daarmee sprake van een verspreidingsrisico als gevolg van aantasting van de 

bodem en in de toekomst kunnen risico’s ontstaan in geval verdere verspreiding optreedt. 

Een locatiespecifieke beoordeling houdt hier in dat op basis van aanvullende berekeningen of 

monitoring wordt bepaald of de verdere aantasting van de bodem in werkelijkheid niet meer 

plaatsvindt.  



 

 

Milon heeft hiervoor een berekening uitgevoerd, op basis waarvan is geconcludeerd dat de nog 

optredende verspreiding in werkelijkheid zeer gering is. Bij de uitkomsten van deze berekening, 

die niet is geverifieerd met metingen, moeten een aantal kanttekeningen worden geplaatst: 

1. Er is alleen rekening gehouden met een natuurlijke grondwaterstroming op basis van een vrij 

verval (isohypsenpatroon en doorlatendheid van de bodem). In werkelijkheid wordt de 

verspreiding bepaald door voorkeurstroming (via zandlagen, oude dempingen enzovoorts) 

waarin ook polderbeheer een belangrijke rol speelt. De verspreiding is dus mogelijk veel 

groter, waarmee de grote huidige omvang van de verontreiniging mede kan worden verklaard. 

2. Er is rekening gehouden met een hoge retardatiefactor van de verontreiniging (sterke 

vastlegging aan de bodem). In het kerngebied van de verontreiniging is dit effect nog 

onvoldoende merkbaar in de grondwaterconcentraties. In hoeverre dit aan de huidige randen 

van de vlek wel leidt tot voldoende tegengaan van nog verdere verspreiding is nog niet 

duidelijk. 

Onze conclusie is dat op basis van de nu bekende gegevens er nog sprake is van een mogelijk 

onbeheersbare situatie. Er is geen aanleiding het eerder vastgestelde verspreidingsrisico te 

herzien. 

 

 

Geval 2 Olie en aromaten 
 

Geval 2: Humane risico’s 
Voor de minerale olie en aromaten zijn de volgende twee Sanscrit berekeningen uitgevoerd voor 

het meest gevoelige gebruik op de locatie ‘wonen met tuin’ inclusief een beperkt gebruik van de 

tuin als moestuin (maximaal 10% van de gewasconsumptie uit eigen tuin). 

De beoordeling van de risico’s als gevolg van de verontreiniging met aromaten (en minerale olie) 

is uitgevoerd op basis van de aangetroffen concentraties in de grond en de concentraties in het 

grondwater (beide apart uitgevoerd) omdat zowel vanuit grond als grondwater uitdamping van 

deze verontreiniging kan optreden. De beoordeling heeft zich gericht op de aangetroffen 

concentraties aromaten (BTEX), als maatgevende stoffen voor de risico’s (meest vluchtig en 

potentieel schadelijk). 

1. Modelinvoer op basis van de concentraties in de grond. Als representatief voor de 

concentraties onder de bebouwing zijn de maximale concentraties nabij de bebouwing 

genomen. Er is van uitgegaan dat deze verontreiniging zich direct onder de (kelder)vloer 

bevindt. 

Als representatief voor het overige terrein (buiten bebouwing) is ervan uitgegaan dat de 

maximaal aangetroffen concentraties op het gehele terrein voorkomen. 

Uit de berekening blijkt dat risico’s door uitdamping van aromaten (BTEX), niet kunnen worden 

uitgesloten. 

 

2. De concentraties in het grondwater 

Als representatief voor de concentraties onder de bebouwing zijn de maximale concentraties 

nabij de bebouwing genomen. Er is van uitgegaan dat deze verontreiniging zich direct onder 

de (kelder)vloer bevindt. Als representatief voor het overige terrein (buiten bebouwing) is 

ervan uitgegaan dat de maximaal aangetroffen concentraties op het gehele terrein 

voorkomen. 

Uit deze berekening blijkt dat uitdampingsrisico vanuit het grondwater wel kan worden 

uitgesloten. 

 

Voor de locatiespecifieke beoordeling zijn de volgende uitgangspunten van belang: 



 

 

 De risico’s door aromaten worden voor het grootste deel (85 tot bijna 100%) bepaald door 

blootstelling via inhalatie doordat de verontreiniging kan uitdampen naar de binnenlucht 

van de woning 

 In het kelderwater zijn geen aromaten (en ook geen oliecomponenten) aangetroffen 

 Het is onbekend of en in welke concentraties olie en aromaten onder de woning 

voorkomen. De verontreinigingscontouren die onder de woning zijn aangegeven, zijn niet 

gebaseerd op metingen. De invoerconcentraties voor de berekeningen zijn afkomstig van 

monsters die nabij de ondergrondse tanks naast de woning zijn genomen.  

 

Gelet de resultaten van de berekeningen en voornoemde uitgangspunten is de conclusie dat géén 

meetbare gehaltes olie/aromaten aanwezig zullen zijn omdat geen olie/aromaten in het 

kelderwater zijn aangetoond en modelmatig net wel/ net geen gehaltes boven de 

risicogrenswaarde aanwezig zijn. Dit laatste is belangrijk omdat het model voor vervluchtiging een 

overschatting aangeeft en in de praktijk blijkt dat verhoogde gehaltes in de lucht pas worden 

aangetoond indien modelberekeningen een ruime overschrijding aangeven van de 

risicogrenswaarden. 

 
Geval 2: Ecologische risico’s 
Voor risico’s voor het ecosysteem is het gebruik (wonen, bedrijven) en het oppervlak waarover 

ernstige verontreiniging aan het maaiveld aanwezig is relevant (opgenomen in de Circulaire 

bodemsanering 2013).  

 

De verontreiniging met olie en aromaten bevindt zich NIET geheel of ten dele in de bovenste 

meter van de onbedekte bodem . Er is GEEN sprake van gewassen wortelend in verontreinigde 

bodem dieper dan één meter. Dit betekent dat een ecologische risicobeoordeling niet vereist is. 

 
Geval 2: Verspreidingsrisico’s 
De verontreiniging met olie en aromaten in het grondwater heeft een volume dat kleiner is dan 

6.000 m3 en de drijflaag met olie/aromaten ten zuiden van het bedrijfsgebouw verspreid zich niet. 

Er is geen sprake van verspreidingsrisico’s voor de verontreiniging met olie en aromaten. 

 

 



Rapportage Sanscrit.nl

Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren

Algemeen

Naam dossier: Kortendijk / bestrijdingsmiddelen / siertuin

Beoordelaar: psn@tauw.nl

Uitgevoerde beoordelingen:

Code:

Datum rapport:

Opmerkingen bij dossier:

V. Sanscrit 2.5.1

V. rapport 2.15

donderdag 31 maart 2016

Risicobeoordeling (onderdeel humaan) voor onverhard terreindeel op basis van maximaal aangetroffen gehalten in 

de laag tot 1 m-mv. Dit betreft 140 mg/kg d.s. As in boring A108(0,9-1,4 m-mv). In de directe contactlaag (tot 30 

cm-mv) is dergelijke verontreiniging niet aanwezig Er is dus sprake van een worst case benadering.

Overige bestrijdingsmiddelen (genormeerd)zijn in deze grondlaag op het onverharde terrein niet aangetroffen . 

Humaan

Ecologisch

Verspreiding

Stap2: Standaardbeoordeling Stap 3: Uitgebreide beoordeling

= voltooid = niet uitgevoerd = niet relevant op basis van uitkomst stap 2

Stap1: Ernst van de verontreiniging:

Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van:

- Ernstige bodemverontreiniging

Type bodemgebruik: huidig

Over Sanscrit

Sanscrit 2.0 is een geautomatiseerde versie van het Saneringscriterium. Het Saneringscriterium is beschreven in de 

Circulaire Bodemsanering 2009 welke op 1 april 2009 in werking is getreden. De applicatie Sanscrit is ontwikkeld in 

opdracht van het ministerie van I&M.

Met het Saneringscriterium wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico’s van bodemverontreiniging voor mens, 

ecosysteem of van verspreiding van verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico’s wordt 

vastgesteld of een sanering met spoed dient te worden uitgevoerd. 

Uitgangspunten

De sanering dient met spoed te worden uitgevoerd, tenzij op basis van de risicobeoordeling is aangetoond dat de 

sanering niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd. 

De werkwijze van het Saneringscriterium geldt voor:

· een geval van ernstige bodemverontreiniging;

· een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb 

(zorgplicht) van toepassing;

· huidig en voorgenomen gebruik;

· grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld, met uitzondering van asbest;

· alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid , met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke 

chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het ‘Milieuhygiënisch saneringscriterium, 

protocol asbest’ ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems. Asbest is dan ook niet 

opgenomen in het programma Sanscrit.

Eindconclusie

(Een deel van) de locatie dient met spoed gesaneerd te worden als gevolg van:

- onaanvaardbare risico's voor verspreiding met betrekking tot een onbeheersbare situatie (op basis van stap 

2)



Humane risicobeoordeling - Toetsresultaten

Per stof

MTR

[mg/kg lg/d] Risico-Index

Dosis

[mg/kg lg/d]Stof

Wonen met tuin
Arseen 2,28e-4  0,231,00e-3

Sprake van huidcontact?Functie

Wonen met tuin Nee

Hinder - huidcontact

Toelichting:

 

Concentratie binnenlucht

[ug/m3]Stof

TCL

[ug/m3]

Wonen met tuin

Arseen 0 1,00e0.

Toetsing TCL's

Uitgebreid overzicht blootstelling

Blootstellingsroute Relatieve bijdrage [%]

Wonen met tuin

Arseen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  23.18

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  76.22

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.59

Permeatie drinkwater  0.00

Humane risico's - invoergegevens

Onbebouwd OnbebouwdBebouwdGeheel Bebouwd

C-grondwater [ug/l]C-totaal [mg/kg]

Stof

Wonen met tuin
Arseen 1,40e2

OS [%]

Berekening 

blootstelling lood:

Diepte verontreiniging [m]

t.o.v. maaiveldt.o.v. kruipruimteFunctie

Wonen met tuin  0,75  1,25Als kind  2,00

Parameters



Ecologische risicobeoordeling - standaard

De verontreiniging bevindt zich geheel of ten dele in de bovenste meter van de onbedekte bodem en/of er is sprake van 

gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan één meter.

TD>25%

TD>65%

Ingevoerd [m2] Criterium [m2] Overschrijding

50

50

5000

500

Nee

Nee

Contour

Matig gevoeligEcologisch toetsniveau:

Risicobeoordeling verspreiding - standaard

UitkomstOnderdeel

Liggen er kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour en/of zal dit binnen enkele jaren het geval zijn?

Nee

Is er een drijflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er een zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour in het grondwater?

Ja

Toelichting:

Verspreidingsrisico is apart beoordeeld. 



Rapportage Sanscrit.nl 
Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren 

Algemeen 

Naam dossier: Kortendijk / bestrijdingsmiddelen / verhard 

Beoordelaar: psn@tauw.nl 

Uitgevoerde beoordelingen: 

Code:  

Datum rapport: 

Opmerkingen bij dossier: 

V. Sanscrit 2.5.1 
V. rapport 2.15 

dinsdag 5 april 2016 

Als gevolg van de aanwezigheid van bebouwing en verharding zijn er geen risico's voor mens of ecosystem als gevolg 
van deze (niet vluchtige) verontreiniging.  
Om duidelijkheid te krijgen of deze situatie wel kan ontstaan bij een gebruikswijziging (verwijderen verharding en 
aanleg tuin met max 10 % gewasconsumptie "wonen met siertuin") is onderhavige berekening uitgevoerd. Er is 
uitgegaan van een wordt case benadering op basis van maximal aangetroffen gehalten in de laag tot 1m-mv, te weten 
boring N303, diverse trajecten. 

Humaan 
Ecologisch 
Verspreiding 

Stap2: Standaardbeoordeling Stap 3: Uitgebreide beoordeling 

= voltooid 

= niet uitgevoerd 

= niet relevant op basis van uitkomst stap 2 

Stap1: Ernst van de verontreiniging: 
Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van: 

- Ernstige bodemverontreiniging 

Type bodemgebruik: toekomstig 

Over Sanscrit 

Sanscrit 2.0 is een geautomatiseerde versie van het Saneringscriterium. Het Saneringscriterium is beschreven in de 
Circulaire Bodemsanering 2009 welke op 1 april 2009 in werking is getreden. De applicatie Sanscrit is ontwikkeld in 
opdracht van het ministerie van I&M. 
Met het Saneringscriterium wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico’s van bodemverontreiniging voor mens, 
ecosysteem of van verspreiding van verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico’s wordt 
vastgesteld of een sanering met spoed dient te worden uitgevoerd.  
 
Uitgangspunten 
De sanering dient met spoed te worden uitgevoerd, tenzij op basis van de risicobeoordeling is aangetoond dat de sanering 
niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd.  
De werkwijze van het Saneringscriterium geldt voor: 
· een geval van ernstige bodemverontreiniging; 
· een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb 
 (zorgplicht) van toepassing; 
· huidig en voorgenomen gebruik; 
· grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld, met uitzondering van asbest; 
· alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid, met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke 
 chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het ‘Milieuhygiënisch saneringscriterium, 
 protocol asbest’ ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems. Asbest is dan ook niet  opgenomen in 
 het programma Sanscrit. 
 

Eindconclusie 

(Een deel van) de locatie dient met spoed gesaneerd te worden als gevolg van: 
- onaanvaardbare risico's voor de mens (gebaseerd op stap 2) 
- onaanvaardbare risico's voor verspreiding met betrekking tot een onbeheersbare situatie (op basis van stap 2) 



Humane risicobeoordeling - Toetsresultaten 

Per stof 

MTR 
[mg/kg lg/d] Risico-Index

Dosis 
[mg/kg lg/d] Stof 

Wonen met tuin 
Arseen 1,63e-3  1,631,00e-3 
Dieldrin 1,50e-4  1,501,00e-4 
gamma-HCH (lindaan) 4,51e-5  1,134,00e-5 
Aldrin 9,68e-4  9,681,00e-4 
Chloordaan 1,57e-4  0,315,00e-4 
Endrin 4,19e-5  0,212,00e-4 

Risico-index Stofgroep 
Wonen met tuin 

Drins  11,39
HCHs  1,13

Combinatietoxicologie 

Sprake van huidcontact? Functie 
Wonen met tuin Nee 

Hinder - huidcontact 

Toelichting: 

  

Concentratie binnenlucht 
[ug/m3] Stof 

TCL 
[ug/m3] 

Wonen met tuin 
Arseen 0 1,00e0. 
Dieldrin 2,11e-4 3,50e-1 
gamma-HCH (lindaan) 3,51e-4 1,40e-1 
Aldrin 4,44e-2 3,50e-1 
Endrin 1,55e-5 7,00e-1 

Toetsing TCL's 



Uitgebreid overzicht blootstelling 

Blootstellingsroute Relatieve bijdrage [%] 
Wonen met tuin 
Aldrin 
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  98.51 
Dermale opname binnen  0.00 
Dermale opname buiten  0.01 
Dermale opname tijdens baden  0.04 
Ingestie grond  0.08 
Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00 
Inhalatie van binnenlucht  1.32 
Inhalatie van buitenlucht  0.00 
Inhalatie van gronddeeltjes  0.00 
Permeatie drinkwater  0.05 

Arseen 
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  23.18 
Dermale opname binnen  0.00 
Dermale opname buiten  0.00 
Dermale opname tijdens baden  0.00 
Ingestie grond  76.22 
Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00 
Inhalatie van binnenlucht  0.00 
Inhalatie van buitenlucht  0.00 
Inhalatie van gronddeeltjes  0.59 
Permeatie drinkwater  0.00 

Chloordaan 
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  97.42 
Dermale opname binnen  0.01 
Dermale opname buiten  0.11 
Dermale opname tijdens baden  0.07 
Ingestie grond  1.30 
Inhalatie dampen tijdens douchen  0.01 
Inhalatie van binnenlucht  0.91 
Inhalatie van buitenlucht  0.00 
Inhalatie van gronddeeltjes  0.01 
Permeatie drinkwater  0.17 

Dieldrin 
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  95.38 
Dermale opname binnen  0.02 
Dermale opname buiten  0.22 
Dermale opname tijdens baden  0.47 
Ingestie grond  2.53 
Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00 
Inhalatie van binnenlucht  0.04 
Inhalatie van buitenlucht  0.00 
Inhalatie van gronddeeltjes  0.02 
Permeatie drinkwater  1.32 

Endrin 
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  95.82 
Dermale opname binnen  0.01 
Dermale opname buiten  0.19 
Dermale opname tijdens baden  0.45 
Ingestie grond  2.22 
Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00 
Inhalatie van binnenlucht  0.01 
Inhalatie van buitenlucht  0.00 
Inhalatie van gronddeeltjes  0.02 



Permeatie drinkwater  1.27 

gamma-HCH (lindaan) 
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  92.60 
Dermale opname binnen  0.01 
Dermale opname buiten  0.08 
Dermale opname tijdens baden  1.78 
Ingestie grond  0.87 
Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00 
Inhalatie van binnenlucht  0.22 
Inhalatie van buitenlucht  0.00 
Inhalatie van gronddeeltjes  0.01 
Permeatie drinkwater  4.44 

Humane risico's - invoergegevens 

Onbebouwd Onbebouwd Bebouwd Geheel Bebouwd 
C-grondwater [ug/l] C-totaal [mg/kg] 

Stof 
Wonen met tuin 

Dieldrin 3,10 
gamma-HCH (lindaan) 3,20e-1 
Aldrin 6,30e-1 
Chloordaan 1,67 
Endrin 7,60e-1 
Arseen 1,00e3 

OS [%] 
Berekening 
blootstelling lood: 

Diepte verontreiniging [m] 
t.o.v. maaiveld t.o.v. kruipruimte Functie 

Wonen met tuin  0,75  1,25 Als kind  2,00 

Parameters 



 

Ecologische risicobeoordeling - standaard 

De verontreiniging bevindt zich NIET geheel of ten dele in de bovenste meter van de onbedekte bodem. Er is GEEN 
sprake van gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan één meter. Dit betekent dat een ecologische 
risicobeoordeling niet vereist is. 

Risicobeoordeling verspreiding - standaard 

Uitkomst Onderdeel 

Liggen er kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door het 
interventiewaarden-contour en/of zal dit binnen enkele jaren het geval zijn? 

Nee 

Is er een drijflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 
verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden? 

Nee 

Is er een zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 
verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden? 

Nee 

Is er sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 dat wordt ingesloten door het 
interventiewaarden-contour in het grondwater? 

Ja 

Toelichting: 

  



Rapportage Sanscrit.nl 
Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren 

Algemeen 

Naam dossier: Kortendijk olie / aromaten (inclusief nabij bebouwing) grond 

Beoordelaar: psn@tauw.nl 

Uitgevoerde beoordelingen: 

Code:  

Datum rapport: 

Opmerkingen bij dossier: 

V. Sanscrit 2.5.1 
V. rapport 2.15 

dinsdag 5 april 2016 

Worst case risicobeoordeling vluchtige aromaten. Er is uitgegaan van de concentraties zoals aangetroffen in de grond 
in boring N511/N512 en de mogelijkheid dat dergelijke concentraties aromaten ook in de grond onder de (gehele) 
bebouwing aanwezig zijn. Dat wil zeggen direct onder de keldervloer (25 cm) en dat er uitwisseling plaatsvindt tussen 
de verontreiniging in de bodem en verontreiniging in de binnenlucht in het huis. 
Dit blijkt echter niet uit de overige gegevens die beschikbaar zijn: het water dat in de kelder aanwezig was, is namelijk 
niet verontreinigd met dergelijke stoffen.  
 
Daarnaast zijn concentraties op onbebouwd terrein (hoogste concentraties op gehele terrein) meegenomen. 

Humaan 
Ecologisch 
Verspreiding 

Stap2: Standaardbeoordeling Stap 3: Uitgebreide beoordeling 

= voltooid = niet uitgevoerd = niet relevant op basis van uitkomst stap 2 

Stap1: Ernst van de verontreiniging: 
Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van: 

- Ernstige bodemverontreiniging 

Type bodemgebruik: huidig 

Over Sanscrit 

Sanscrit 2.0 is een geautomatiseerde versie van het Saneringscriterium. Het Saneringscriterium is beschreven in de 
Circulaire Bodemsanering 2009 welke op 1 april 2009 in werking is getreden. De applicatie Sanscrit is ontwikkeld in 
opdracht van het ministerie van I&M. 
Met het Saneringscriterium wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico’s van bodemverontreiniging voor mens, 
ecosysteem of van verspreiding van verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico’s wordt 
vastgesteld of een sanering met spoed dient te worden uitgevoerd.  
 
Uitgangspunten 
De sanering dient met spoed te worden uitgevoerd, tenzij op basis van de risicobeoordeling is aangetoond dat de sanering 
niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd.  
De werkwijze van het Saneringscriterium geldt voor: 
· een geval van ernstige bodemverontreiniging; 
· een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb 
 (zorgplicht) van toepassing; 
· huidig en voorgenomen gebruik; 
· grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld, met uitzondering van asbest; 
· alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid, met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke 
 chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het ‘Milieuhygiënisch saneringscriterium, 
 protocol asbest’ ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems. Asbest is dan ook niet  opgenomen in 
 het programma Sanscrit. 
 

Eindconclusie 

(Een deel van) de locatie dient met spoed gesaneerd te worden als gevolg van: 
- onaanvaardbare risico's voor de mens (gebaseerd op stap 2) 



Humane risicobeoordeling - Toetsresultaten 

Per stof 

MTR 
[mg/kg lg/d] Risico-Index

Dosis 
[mg/kg lg/d] Stof 

Wonen met tuin 
Benzeen 2,67e-1  80,903,30e-3 
Tolueen 1,07e-1  0,482,23e-1 
Ethylbenzeen 1,93e-1  1,931,00e-1 
o-Xyleen 8,96e-1  5,971,50e-1 
m-Xyleen 1,31  8,731,50e-1 

Risico-index Stofgroep 
Wonen met tuin 

TEX  17,12
Vluchtige organische stoffen  80,90

Combinatietoxicologie 

Hinder - toetsing aan geurdrempels 

Geurdrempel 
[ug/m3] 

Concentratie binnenlucht 
[ug/m3] Stof 

Wonen met tuin 
Benzeen 1,69e3 8,00e4 
Tolueen 2,02e2 2,00e4 
Ethylbenzeen 1,15e3 9,00e4 
o-Xyleen 5,45e3 8,00e3 
m-Xyleen 6,52e3 8,00e3 

Sprake van huidcontact? Functie 
Wonen met tuin Nee 

Hinder - huidcontact 

Toelichting: 

  

Concentratie binnenlucht 
[ug/m3] Stof 

TCL 
[ug/m3] 

Wonen met tuin 
Benzeen 1,69e3 2,00e1 
Tolueen 2,02e2 4,00e2 
Ethylbenzeen 1,15e3 7,70e2 
o-Xyleen 5,45e3 8,70e2 
m-Xyleen 6,52e3 8,70e2 

Toetsing TCL's 



Uitgebreid overzicht blootstelling 

Blootstellingsroute Relatieve bijdrage [%] 
Wonen met tuin 
Benzeen 
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.30 
Dermale opname binnen  0.00 
Dermale opname buiten  0.00 
Dermale opname tijdens baden  0.08 
Ingestie grond  0.00 
Inhalatie dampen tijdens douchen  0.07 
Inhalatie van binnenlucht  99.25 
Inhalatie van buitenlucht  0.01 
Inhalatie van gronddeeltjes  0.00 
Permeatie drinkwater  0.29 

Ethylbenzeen 
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  4.75 
Dermale opname binnen  0.00 
Dermale opname buiten  0.00 
Dermale opname tijdens baden  5.46 
Ingestie grond  0.05 
Inhalatie dampen tijdens douchen  0.63 
Inhalatie van binnenlucht  86.01 
Inhalatie van buitenlucht  0.07 
Inhalatie van gronddeeltjes  0.00 
Permeatie drinkwater  3.01 

m-Xyleen 
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  4.76 
Dermale opname binnen  0.00 
Dermale opname buiten  0.00 
Dermale opname tijdens baden  4.39 
Ingestie grond  0.04 
Inhalatie dampen tijdens douchen  0.45 
Inhalatie van binnenlucht  88.15 
Inhalatie van buitenlucht  0.05 
Inhalatie van gronddeeltjes  0.00 
Permeatie drinkwater  2.16 

o-Xyleen 
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.16 
Dermale opname binnen  0.00 
Dermale opname buiten  0.00 
Dermale opname tijdens baden  0.14 
Ingestie grond  0.00 
Inhalatie dampen tijdens douchen  0.02 
Inhalatie van binnenlucht  99.60 
Inhalatie van buitenlucht  0.00 
Inhalatie van gronddeeltjes  0.00 
Permeatie drinkwater  0.08 

Tolueen 
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.37 
Dermale opname binnen  0.00 
Dermale opname buiten  0.00 
Dermale opname tijdens baden  0.18 
Ingestie grond  0.00 
Inhalatie dampen tijdens douchen  0.05 
Inhalatie van binnenlucht  99.18 



Inhalatie van buitenlucht  0.01 
Inhalatie van gronddeeltjes  0.00 
Permeatie drinkwater  0.21 

Humane risico's - invoergegevens 

Onbebouwd Onbebouwd Bebouwd Geheel Bebouwd 
C-grondwater [ug/l] C-totaal [mg/kg] 

Stof 
Wonen met tuin 

o-Xyleen 5,30e1 1,10e1 
m-Xyleen 7,70e1 6,80e2 
Benzeen 7,90 7,90 
Tolueen 1,20 1,20 
Ethylbenzeen 1,20e1 1,60e2 

OS [%] 
Berekening 
blootstelling lood: 

Diepte verontreiniging [m] 
t.o.v. maaiveld t.o.v. kruipruimte Functie 

Wonen met tuin  0,25  1,50 Als kind  2,00 

Parameters 



 

Ecologische risicobeoordeling - standaard 

De verontreiniging bevindt zich NIET geheel of ten dele in de bovenste meter van de onbedekte bodem. Er is GEEN 
sprake van gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan één meter. Dit betekent dat een ecologische 
risicobeoordeling niet vereist is. 

Risicobeoordeling verspreiding - standaard 

Uitkomst Onderdeel 

Liggen er kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door het 
interventiewaarden-contour en/of zal dit binnen enkele jaren het geval zijn? 

Nee 

Is er een drijflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 
verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden? 

Nee 

Is er een zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 
verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden? 

Nee 

Is er sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 dat wordt ingesloten door het 
interventiewaarden-contour in het grondwater? 

Nee 

Toelichting: 

Minder dan 6000 m3 en geen aantoonbare verspreiding (ondanks plaatselijk aanwezig drijflaagje in het grondwater). 



Rapportage Sanscrit.nl 
Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren 

Algemeen 

Naam dossier: Kortendijk olie / aromaten (inclusief nabij bebouwing) grondwater 

Beoordelaar: psn@tauw.nl 

Uitgevoerde beoordelingen: 

Code:  

Datum rapport: 

Opmerkingen bij dossier: 

V. Sanscrit 2.5.1 
V. rapport 2.15 

dinsdag 5 april 2016 

Worst case risicobeoordeling vluchtige aromaten. Er is uitgegaan van de concentraties zoals aangetroffen in het 
grondwater direct nabij de bebouwing en de mogelijkheid dat dergelijke concentraties aromaten ook het grondwater 
onder de (gehele) bebouwing aanwezig zijn.  
Dat wil zeggen direct onder de keldervloer (25 cm) en dat er uitwisseling plaatsvindt tussen de verontreiniging in de 
bodem en verontreiniging in de binnenlucht in het huis. 
Dit blijkt echter niet uit de overige gegevens die beschikbaar zijn: het water dat in de kelder aanwezig was is namelijk 
niet verontreinigd met dergelijke stoffen. 
 
Daarnaast maximale concentraties op gehele terrein meegenomen (onbebouwd) 

Humaan 
Ecologisch 
Verspreiding 

Stap2: Standaardbeoordeling Stap 3: Uitgebreide beoordeling 

= voltooid = niet uitgevoerd = niet relevant op basis van uitkomst stap 2 

Stap1: Ernst van de verontreiniging: 
Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van: 

- Ernstige bodemverontreiniging 

Type bodemgebruik: huidig 

Over Sanscrit 

Sanscrit 2.0 is een geautomatiseerde versie van het Saneringscriterium. Het Saneringscriterium is beschreven in de 
Circulaire Bodemsanering 2009 welke op 1 april 2009 in werking is getreden. De applicatie Sanscrit is ontwikkeld in 
opdracht van het ministerie van I&M. 
Met het Saneringscriterium wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico’s van bodemverontreiniging voor mens, 
ecosysteem of van verspreiding van verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico’s wordt 
vastgesteld of een sanering met spoed dient te worden uitgevoerd.  
 
Uitgangspunten 
De sanering dient met spoed te worden uitgevoerd, tenzij op basis van de risicobeoordeling is aangetoond dat de sanering 
niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd.  
De werkwijze van het Saneringscriterium geldt voor: 
· een geval van ernstige bodemverontreiniging; 
· een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb 
 (zorgplicht) van toepassing; 
· huidig en voorgenomen gebruik; 
· grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld, met uitzondering van asbest; 
· alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid, met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke 
 chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het ‘Milieuhygiënisch saneringscriterium, 
 protocol asbest’ ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems. Asbest is dan ook niet  opgenomen in 
 het programma Sanscrit. 
 

Eindconclusie 

Er is een geval van ernstige verontreiniging, maar de locatie hoeft niet met spoed gesaneerd te worden. 



Humane risicobeoordeling - Toetsresultaten 

Per stof 

MTR 
[mg/kg lg/d] Risico-Index

Dosis 
[mg/kg lg/d] Stof 

Wonen met tuin 
Benzeen 1,87e-3  0,573,30e-3 
Tolueen 7,93e-5  0,002,23e-1 
Ethylbenzeen 2,37e-4  0,001,00e-1 
o-Xyleen 5,07e-5  0,001,50e-1 
m-Xyleen 9,91e-4  0,011,50e-1 

Risico-index Stofgroep 
Wonen met tuin 

TEX  0,01
Vluchtige organische stoffen  0,57

Combinatietoxicologie 

Hinder - toetsing aan geurdrempels 

Geurdrempel 
[ug/m3] 

Concentratie binnenlucht 
[ug/m3] Stof 

Wonen met tuin 
Benzeen 7,52 8,00e4 
Tolueen 1,38e-1 2,00e4 
Ethylbenzeen 3,64e-1 9,00e4 
o-Xyleen 4,18e-2 8,00e3 
m-Xyleen 3,26e-1 8,00e3 

Sprake van huidcontact? Functie 
Wonen met tuin Nee 

Hinder - huidcontact 

Toelichting: 

  

Concentratie binnenlucht 
[ug/m3] Stof 

TCL 
[ug/m3] 

Wonen met tuin 
Benzeen 7,52 2,00e1 
Tolueen 1,38e-1 4,00e2 
Ethylbenzeen 3,64e-1 7,70e2 
o-Xyleen 4,18e-2 8,70e2 
m-Xyleen 3,26e-1 8,70e2 

Toetsing TCL's 



Uitgebreid overzicht blootstelling 

Blootstellingsroute Relatieve bijdrage [%] 
Wonen met tuin 
Benzeen 
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  10.16 
Dermale opname binnen  0.00 
Dermale opname buiten  0.01 
Dermale opname tijdens baden  2.67 
Ingestie grond  0.07 
Inhalatie dampen tijdens douchen  2.37 
Inhalatie van binnenlucht  74.66 
Inhalatie van buitenlucht  0.24 
Inhalatie van gronddeeltjes  0.00 
Permeatie drinkwater  9.83 

Ethylbenzeen 
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  22.26 
Dermale opname binnen  0.00 
Dermale opname buiten  0.02 
Dermale opname tijdens baden  25.57 
Ingestie grond  0.24 
Inhalatie dampen tijdens douchen  2.95 
Inhalatie van binnenlucht  34.52 
Inhalatie van buitenlucht  0.33 
Inhalatie van gronddeeltjes  0.00 
Permeatie drinkwater  14.10 

m-Xyleen 
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  36.63 
Dermale opname binnen  0.00 
Dermale opname buiten  0.02 
Dermale opname tijdens baden  33.72 
Ingestie grond  0.29 
Inhalatie dampen tijdens douchen  3.45 
Inhalatie van binnenlucht  8.92 
Inhalatie van buitenlucht  0.35 
Inhalatie van gronddeeltjes  0.00 
Permeatie drinkwater  16.61 

o-Xyleen 
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  31.91 
Dermale opname binnen  0.00 
Dermale opname buiten  0.01 
Dermale opname tijdens baden  27.25 
Ingestie grond  0.17 
Inhalatie dampen tijdens douchen  3.28 
Inhalatie van binnenlucht  21.14 
Inhalatie van buitenlucht  0.26 
Inhalatie van gronddeeltjes  0.00 
Permeatie drinkwater  15.97 

Tolueen 
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  6.20 
Dermale opname binnen  0.00 
Dermale opname buiten  0.00 
Dermale opname tijdens baden  3.05 
Ingestie grond  0.04 
Inhalatie dampen tijdens douchen  0.78 
Inhalatie van binnenlucht  86.32 



Inhalatie van buitenlucht  0.11 
Inhalatie van gronddeeltjes  0.00 
Permeatie drinkwater  3.50 

Humane risico's - invoergegevens 

Onbebouwd Onbebouwd Bebouwd Geheel Bebouwd 
C-grondwater [ug/l] C-totaal [mg/kg] 

Stof 
Wonen met tuin 

o-Xyleen 2,00e-1 3,90e1 
m-Xyleen 8,20e-1 7,50e2 
Benzeen 3,10e1 1,40e3 
Tolueen 4,80e-1 9,20 
Ethylbenzeen 9,00e-1 1,40e2 

OS [%] 
Berekening 
blootstelling lood: 

Diepte verontreiniging [m] 
t.o.v. maaiveld t.o.v. kruipruimte Functie 

Wonen met tuin  0,25  1,50 Als kind  2,00 

Parameters 



 

Ecologische risicobeoordeling - standaard 

De verontreiniging bevindt zich NIET geheel of ten dele in de bovenste meter van de onbedekte bodem. Er is GEEN 
sprake van gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan één meter. Dit betekent dat een ecologische 
risicobeoordeling niet vereist is. 

Risicobeoordeling verspreiding - standaard 

Uitkomst Onderdeel 

Liggen er kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door het 
interventiewaarden-contour en/of zal dit binnen enkele jaren het geval zijn? 

Nee 

Is er een drijflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 
verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden? 

Nee 

Is er een zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 
verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden? 

Nee 

Is er sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 dat wordt ingesloten door het 
interventiewaarden-contour in het grondwater? 

Nee 

Toelichting: 

Aanwezige drijflaag leidt niet tot verspreiding. Volume minder dan 6000 m3 
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conceptueel model Kortendijk 2 1\5 

  
 Contactpersoon Joost van Schijndel  

Datum 16 september 2015  

Kenmerk N004-1233362OVS-hgm-V01-NL  

Conceptueel model Kortendijk 2 te Nieuw Vossemeer 
 
Inleiding 
De aanleiding van de bodemsanering ligt in de aanwezigheid van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging met olie, bestrijdingsmiddelen en vooral arseen ter plaatse van de locatie 
Kortendijk 2 te Nieuw-Vossemeer. Er is sprake van een spoedeisend geval (door 
verspreidingsrisico’s). Doel van de sanering is het opheffen van de risico’s en het terrein geschikt 
maken voor het (toekomstige) gebruik, wonen met tuin.  
 
De sanering is gericht op de locaties Kortendijk 2 en (klein deel) 4 en houdt in dat de diverse 
verontreinigingen door ontgraven en bemalen van het grondwater worden gesaneerd en tanks 
worden verwijderd. Tevens is de sloop van de aanwezige loods/hal voorzien.  
 
Het conceptueel model in deze notitie geeft een schematisch overzicht van de 
verontreinigingssituatie en een beknopte samenvatting van de ontbrekende gegevens om de 
sanering mogelijk te kunnen maken. 
 
Conceptueel model 
Navolgend bovenaanzicht met luchtfoto geeft een beeld van de locatie met de bebouwing 
(woningen nummer 2 en 4 en daartussen gelegen loods) en de directe omgeving.  
 

Notitie 
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In de luchtfoto zijn de belangrijkste grondverontreinigingen geprojecteerd: 
 De voormalige spoelput waarin het afvalwater terecht kwam van tankwagens  
 Het gebied er omheen waarin de meeste verontreiniging aanwezig is. Dit gebied ligt deels 

onder de loods en verder vooral tussen de loods en de woning 
 Drie oliespots: twee ten zuiden van de loods en één oliespot op de grens tussen  

nummer 2 en 4 
 Een mogelijke stortplaats aan de oostkant van de woning nummer 2 (blauw ingekleurd ovaal) 
 
In het bovenaanzicht zijn twee dwarsprofielen weergegeven, nummer 1 van oost naar west en 
nummer 2 van noord naar zuid. 
 
Dwarsdoorsnede 1 (oost – west) geeft schematisch de verontreinigingssituatie weer en de vragen 
die daarbij nog gesteld worden: 
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In dit profiel zijn boven maaiveld de loods, tuin en het huis nr 2 weergegeven. Daaronder is een 
dwarsdoorsnede van de bodem weergegeven met het volgende profiel: 
 0 tot 0,7 meter beneden maaiveld (m-mv): een afdeklaag die is opgebracht nadat de 

verontreiniging is ontstaan en die mogelijk niet is verontreinigd 
 0,7 tot 3,5 m-mv: een zandlaag met de spoelput en waarin het belangrijkste deel van de 

verontreiniging aanwezig is onder de loods en tussen de loods en woning. Het is onbekend 
waar de spoelput lag, of die nog aanwezig is en op welke diepte ten opzichte van huidig 
maaiveld 

 3,5 tot 15 m-mv: een slecht doorlatend klei- en veenpakket met in het bovenste deel van deze 
laag nog enige verontreiniging 

 
Onder het huis is een kelder aanwezig tot beneden de grondwaterstand (grondwaterstand op 
circa 0,8 m-mv). In de kelder staat dan ook water. Het is niet bekend of verontreiniging met 
mobiele stoffen (olieverbindingen) tot onder woning aanwezig is en of deze leidt tot 
uitdampingsrisico’s uit de kelder of rechtstreeks uit de bodem. 
 
Buiten het gebied waarin zich de meeste verontreiniging bevindt, is in het omringende gebied op 
diverse plekken spotjes arseenverontreiniging aangetoond (aangegeven door blauw gekleurde 
spots met vraagteken). Het kan hier ook gaan om van nature verhoogde arseenconcentraties! 
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Bij de woning is de mogelijk aanwezige stort weergegeven. 
 
Dwarsprofiel 2 van noord naar zuid is hieronder weergegeven. 
 
 

 
 
Dit profiel laat een grotendeels vergelijkbare situatie zien aangevuld met de ligging van de 
olieverontreiniging (veroorzaakt door de ondergrondse tank) aan de zuidkant van de loods (de 
meest oostelijke spot van de drie spots). 
 
Ontbrekende gegevens 
Uit de beoordeling van de uitgevoerde onderzoeken en met behulp van het conceptueel model 
blijkt dat nog gegevens ontbreken die voor de uitvoering van een sanering van belang zijn. Het 
betreft de volgende gegevens: 
 De aanwezigheid van asbest en explosieven in de grond die wordt gesaneerd 
 De aanwezigheid van andere schadelijke stoffen in de te saneren grond 
 De aanwezigheid van stortmateriaal en dempingen (te onderzoeken door sleuven in plaats 

van boringen) en de aanwezigheid van “puur product” in verpakkingsmaterialen die mogelijk 
zijn gestort. De onderzoeksnoodzaak geldt ook voor de mogelijke stortplaats in de voortuin. 
Bij daadwerkelijk aantreffen kan deze worden verwijderd 
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 Een goede beschrijving van de historie, ligging van bronlocaties (zoals lozingspunten) 
inclusief de diepte ten opzichte van het huidige maaiveld  
toelichting: om vast te stellen waar verontreiniging aanwezig is en of het onderzoek 
voldoende is, is het in ieder geval van belang te weten waar en op welke diepte de 
verontreiniging is ontstaan, denk hierbij aan oud maaiveld, sloten, de spoelput en de latere 
aanvoer van grond als afdekking. Ten aanzien van de verspreiding moet voorkeursstroming 
via oude sloten in beeld zijn. Door een uitgebreider historisch onderzoek kan ook beter 
worden bepaald welke delen van de arseenverontreiniging een natuurlijke oorsprong hebben. 
Dit is ook een verplichting vanuit de NTA 5755 en is daarbij eveneens relevant voor 
veiligheidsmaatregelen tijdens de uitvoering 

 De kwaliteit van de huidige contactlaag. De onderzoeken hebben zich veel gericht op de 
omvang, terwijl vanuit risico-oogpunt bij leeflaagvarianten deze laag zeer relevant is 

 Reinigbaarheid van de grond: als bepaalde grondstromen reinigbaar blijken en andere niet is 
een gescheiden ontgraving nodig. Ook moet worden aangetoond dat grond niet reinigbaar is. 
Hier moet onderzoek naar worden uitgevoerd. Bij verdergaande ontgraving (omgeving, 
veenlagen) zal het aandeel niet reinigbare grond toenemen 

 Aanwezigheid van olie- en arseenverontreiniging onder de woning. Risico’s van uitdamping 
van met name vluchtige oliebestanddelen naar de binnenlucht. Dit kan aanleiding geven hier 
aanvullende maatregelen te nemen of over te gaan tot sloop van de woning 

 Doorlatendheid van de bodem en voorkeursstroming 
 Onderzoek naar de zuiveringsmogelijkheden van vrijkomend bemalingswater in relatie tot 

lozingseisen voor riolering of oppervlaktewater 
 De fundering van bebouwing 
 Eisen vanuit de keur in relatie tot nabije dijken en watergangen 
 
Er zijn nog een tweetal kennishiaten die mogelijk minder van belang zijn voor de uitvoering, wat 
ook wordt bepaald door de precieze invulling van de saneringsvariant: 
 De exacte omvang van de grondwaterverontreiniging. De status van de verontreiniging is al 

vastgelegd en met een aanpak die alleen uit monitoring bestaat (bij afwezigheid van 
kwetsbare objecten) is dit niet van groot belang. Monitoring richt zich alleen op de risico’s. 
Ten aanzien van de modellering moeten gegevens worden verzameld over de huidige en 
eventueel toekomstige waterhuishouding in de polder. Dit is wel van belang voor nazorg na 
de sanering 

 De aanwezigheid van grondverontreiniging op grotere diepte op locaties waar sanering niet 
plaatsvindt of alleen bestaat uit de aanleg van een leeflaag. Eveneens moet beter worden 
onderzocht in hoeverre van arseen nature voorkomt en in hoeverre later weer aanrijking zal 
plaatsvinden. Dit is van belang voor nazorg en registratie na de sanering 

 



 

 

 

 Bijlage 

11 Asbestinventarisatie loods en woning 
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Titelpagina 

Inventarisatiebedrijf    
 
Tauw bv BU Meten, 
Inspectie & Advies 

Handelskade 37 
Postbus 133 
7400 AC Deventer 
Telefoon +31 57 06 99 91 1 

asbestinventarisatie@tauw.nl SCA certificaatnummer 07-
D070090.01 

Project rapportnummer: 
Autorisatie: 

R001-1233362OKU-mfv-V01-NL 
Gerrit Bons projectleider Asbest 

Inventariseerder(s) SCA code 
DIA('s) 

Otto Kuiper (DIA code 51E-
150914-410574) 

Datum: 02 december 2015 Datum inventarisatie:  25 november 2015 
 

Opdrachtgever  
Naam: Provincie Noord-Brabant 
Adres: Postbus 90151 
Plaats: 5200 MC 's-Hertogenbosch 
Contactpersoon: De heer J. Hegmans 
Omschrijving van het gebouw, de bouwkundige eenheid, constructie of object 
Omschrijving: Woning met schuren 
Adres: Kortendijk 2 
Plaats: Nieuw-Vossemeer 
 

Soort onderzoek 
X Asbestinventarisatie type A X Volledig O Onvolledig 
O Asbestinventarisatie type B O Volledig  O Onvolledig
Omvang onderzoek 
X Gehele gebouw of object 
O Gedeelte van gebouw of object 
O Representatieve steekproef (bijvoorbeeld bij flatgebouwen, 10% voor vergunning) 
O Aanvulling op representatieve steekproef 
O Onvoorzien aanwezig asbest 
Onderzoeksmethoden
X Inventarisatie conform SC-540-2011 versie 02 
X Materiaalmonster conform NEN 5896 
X Kleefstofmonster conform NEN 5896 
O Lucht-, kleefstofmonster conform NEN 2991 
O Toplaaginspectie maaiveld (buiten) 
Doel van het onderzoek
O Renovatie van een nader gespecificeerd deel 
O Renovatie van het gehele bouwwerk 
X Sloop van het gehele gebouw 
O Het vaststellen van de gebruiksintegriteit van het gehele gebouw met een asbestinventarisatie type G 
O Anders namelijk:  
Risicobeoordeling 
X Risicobeoordeling ten behoeve van sloop en verbouw (SMA-rt) 
O Risicobeoordeling in gebruiksfase (NEN 2991:2005)
Dit rapport is geschikt voor 
X Voor het verwijderen van uitsluitend in dit rapport onder type A geïnventariseerde asbesthoudende materialen 
X Voor het aansluitend uitvoeren van een Type B onderzoek ter verificatie van de lijst van redelijk vermoedelijke aanwezig asbest 

in het daaraan voorafgaande Type A onderzoek 
O Voor het vaststellen van de gebruiksintegriteit van het gehele gebouw met een asbestinventarisatierapport Type-G 
O Voor de renovatie van een in de inleiding nader gespecificeerd deel van het onderzochte bouwwerk 
O Voor de renovatie van het gehele bouwwerk 
O Voor de sloop van het gehele bouwwerk 
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Samenvatting 

In opdracht van de Provincie Noord-Brabant heeft Tauw bv een volledige asbestinventarisatie Type A 
uitgevoerd naar de aanwezigheid van direct waarneembaar asbesthoudende materialen in een woning met 
schuren aan de Kortendijk 2 te Nieuw-Vossemeer.  
 
Aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen sloop van de gebouwen. 
 
Het doel van het asbestinventarisatieonderzoek is het volledig in kaart brengen, identificeren en 
kwantificeren van alle direct waarneembaar asbest, asbesthoudende producten, de met asbest verontreinigd 
materiaal en/of met asbest verontreinigde constructieonderdelen die aanwezig zijn in een woning met 
schuren. 
 
Asbesthoudende materialen 
Bij de asbestinventarisatie zijn asbesthoudende materialen aangetroffen welke in onderstaande tabel zijn 
opgesomd. 
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Tabel 0.1 Asbesthoudende materialen 

 

Bron code Asbesttoepassing Ruimte/locatie Risico- 
klasse 

Globale hoeveelheid 

B01 Buismateriaal los Machineloods, Los 
buismateriaal 

1 
binnensa
nering 

0,5 m¹ 

B02 Golfplaten los in schuur Machineloods, Los 
golfplaatmateriaal 

2 
binnensa
nering 

4 m² 

B03 Plaatmateriaal op deur Bestrijdingmiddelen 
berging, Plaatmateriaal 
op deur 

1 
binnensa
nering 

1,5 m² 

B04 Plafondbeplating Bestrijdingmiddelen 
berging, 
Plafondbeplating 

2 
binnensa
nering 

20 m² 

B05 Zeil in kantine van machineloods Machineloods, Zeil 2 
binnensa
nering 

12 m² 

B06 Buismateriaal in muur Werkplaats, 
Buismateriaal in muur 

1 
binnensa
nering 

0,5 cm¹ 

B07 Buismateriaal los Werkplaats, Los 
buismateriaal 

1 
binnensa
nering 

2x0,5 m¹ 

B08 Golfplaten los in schuur Werkplaats, Los 
golfplaatmateriaal 

1 
binnensa
nering 

0,5 m² 

B10 Wandbeplating / sandwichpaneel Machineloods, 
Wandbeplating 

2 
binnensa
nering 

10 m² 

B11 Plaatmateriaal op deur Voormalige aardappel 
bewaarplaats, 
Plaatmateriaal op deur 

1 
binnensa
nering 

1,5 m² 

B12 Wandbeplating Voormalige aardappel 
bewaarplaats, 
Wandbeplating 

2 
binnensa
nering 

100 m² 

B13 Plaatmateriaal op deur Voormalige aardappel 
bewaarplaats, 
Plaatmateriaal op deur 

2 
binnensa
nering 

1 m² 

B14 Golfplaat dakbedekking inclusief 
wandbeplating 

Machineloods, 
Golfplaat dakbedekking 
inclusief wandbeplating 

2 
buitensan
ering 

980 m² 

B15 Golfplaat dakbedekking Werkplaats, Golfplaat 
dakbedekking 

2 
buitensan
ering 

84 m² 
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Bron code Asbesttoepassing Ruimte/locatie Risico- 
klasse 

Globale hoeveelheid 

B16 Golfplaat dakbedekking Bestrijdingmiddelen 
berging, Golfplaat 
dakbedekking 

2 
buitensan
ering 

28 m² 

B17 Golfplaat dakbedekking Voormalige aardappel 
bewaarplaats, 
Golfplaat dakbedekking

2 
buitensan
ering 

175 m² 

B18 Buismateriaal Werkplaats, 
Buismateriaal incl. 
hoedje 

2 
buitensan
ering 

3 m¹ 

B19 Golfplaten los in schuur Voormalige aardappel 
bewaarplaats, Los 
golfplaatmateriaal 

1 
buitensan
ering 

0,5 m² 

B20  Buismateriaal als dakgoot  Voormalige aardappel 
bewaarplaats, Dakgoot 

2 
buitensan
ering 

18 m¹ 

B21 Golfplaat dakbedekking Werkplaats, 
Dakbedekking 
overkapping 

2 
buitensan
ering 

18 m² 

B23 Los plaatmateriaal Voormalige aardappel 
bewaarplaats, Los 
plaatmateriaal 

1 
binnensa
nering 

2x1 m² 

B24 Plaatmateriaal op deur woonhuis, 
Plaatmateriaal op deur 

1 
binnensa
nering 

1,5 m² 

B25 Plafondbeplating woonhuis, 
Plafondbeplating 

2 
binnensa
nering 

2 m² 

 
Beperkingen, uitgesloten zaken / niet geïnspecteerde ruimten 
In onderstaande tabel zijn de uitgesloten zaken bij het asbestonderzoek opgesomd. 
 
 
Tabel 0.2 uitgesloten zaken van de asbestinventarisatie 

 

Uitgesloten zaken van asbestinventarisatie Motivatie 

Schoorsteen volledig ingemetseld Zonder destructieve handelingen niet inspecteerbaar 

Plafond erboven is alleen zichtbaar met grof destructief 
onderzoek 

Zonder destructieve handelingen niet inspecteerbaar 

Kruipruimte  Geen luik aanwezig 

Kelder staat vol water Geen inspectie mogelijk, water is mogelijk sterk verontreinigd 

 
In onderstaande tabel zijn de beperkingen zaken bij het asbestonderzoek opgesomd. 
 



 

 

 

 

 

 

Kenmerk R001-1233362OKU-mfv-V01-NL 

 

12\52 Asbestinventarisatie Kortendijk 2 Nieuw Vossemeer  

 
Tabel 0.3 beperkingen van de asbestinventarisatie 

 

Beperkingen bij het asbestonderzoek Motivatie 

De gebouwen waren tijdens de inspectie in gebruik Geen toestemming voor destructief onderzoek 

Vloer van de zolder van de werkplaats was in zeer 
slechte staat 

Volledige inspectie van de zolder is hierdoor niet veilig. De zolder is 
beperkt geïnventariseerd. 

 
Er is tijdens de inventarisatie geen destructief onderzoek uitgevoerd. 
 
Aanvullend onderzoek type B 
Om een uitspraak te kunnen doen over locaties waar een redelijk vermoeden bestaat op verborgen 
asbesttoepassingen dient er een aanvullend asbestonderzoek te worden uitgevoerd. Voorafgaand aan 
bouwkundige sloop is het verplicht vooraf een aanvullend onderzoek uit te voeren naar de mogelijk 
aanwezige asbesttoepassingen. Als de beperkingen zijn opgeheven en/of de uitgesloten zaken 
onbelemmerd toegankelijk zijn dient een inspectie op asbesttoepassingen te worden uitgevoerd door middel 
van een grof destructief onderzoek (volledige asbestinventarisatie type B onderzoek). 
Het bevoegd gezag verplicht de melder tot een aanvullende asbestinventarisatie type B onderzoek juist voor 
renovatie of sloop van het gebouw. Aangezien er een redelijk vermoeden bestaat dat er meer 
asbesthoudende toepassingen aanwezig zijn die niet zonder destructief handelen zijn te inventariseren, is 
het advies om voorafgaand aan sloop of renovatie een (destructief) Type B onderzoek uit te laten voeren. 
 
De volgende zaken dienen door middel van een destructief onderzoek nader onderzocht te worden: 
 Plaat en/of buismateriaal boven vast plafond 
 Buismateriaal in kruipruimte  
 Buismateriaal in rookgaskanaal 
 In spouwmuren en in funderingen/vloeren 
 zie ook tabellen uitgesloten zaken en beperkingen 
 
Advies 
Tijdens de inspectie zijn een of meer potentieel risicovolle asbesthoudende toepassingen aangetroffen. 
Deze worden in onderstaande tabel weergegeven. 
 
Deze zijn als mogelijk potentieel risicovol beoordeeld op basis van de hechtgebondenheid van het materiaal 
en/of ernstige beschadigingen. Wanneer de als potentieel risicovol beoordeelde toepassingen worden 
bewerkt en/of beschadigd is de kans op (verdere) verontreinigingen groot. 
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Tabel 0.4 risicovolle toepassingen met aanbevolen vervolgmaatregelen 

 

Bron code Asbesttoepassing Ruimte/locatie Aanbevolen vervolgmaatregelen 

B02 Losse golfplaat Machine loods  Op korte termijn saneren 

B05 Zeil in kantine van 
machineloods 

Machineloods, Zeil  Op korte termijn saneren 
 Betrokkenen informeren  

B08 Losse golfplaat Werkplaats  Op korte termijn saneren 

B10 Wandbeplating / 
sandwichpaneel 

Machineloods, 
Wandbeplating 

 Op korte termijn saneren 
 Geen werkzaamheden in de directe omgeving van de 

bron uitvoeren  

B12 Wandbeplating Voormalig aardappel 
bewaarplaats, 
Wandbeplating 

 Op korte termijn saneren 
 Geen werkzaamheden in de directe omgeving van de 

bron uitvoeren  

B13 Plaatmateriaal op deur Voormalig aardappel 
bewaarplaats, 
Plaatmateriaal op deur 

 Op korte termijn saneren 
 Geen werkzaamheden in de directe omgeving van de 

bron uitvoeren  

B14 Golfplaat dakbedekking 
inclusief wandbeplating 

Machineloods, 
Golfplaat dakbedekking 
inclusief wandbeplating 

 Op korte termijn saneren 
 Geen werkzaamheden in de directe omgeving van de 

bron uitvoeren  

B15 Golfplaat dakbedekking Werkplaats, Golfplaat 
dakbedekking 

 Op korte termijn saneren 
 Geen werkzaamheden in de directe omgeving van de 

bron uitvoeren  

B16 Golfplaat dakbedekking Bestrijdingmiddelen 
berging, Golfplaat 
dakbedekking 

 Op korte termijn saneren 
 Geen werkzaamheden in de directe omgeving van de 

bron uitvoeren  

B17 Golfplaat dakbedekking Voormalig aardappel 
bewaarplaats, 
Golfplaat dakbedekking

 Op korte termijn saneren 
 Geen werkzaamheden in de directe omgeving van de 

bron uitvoeren  

B18 Buismateriaal Werkplaats, 
Buismateriaal incl. 
hoedje 

 Op korte termijn saneren 
 Geen werkzaamheden in de directe omgeving van de 

bron uitvoeren  

B19 Golfplaten los in schuur Voormalig aardappel 
bewaarplaats, Los 
golfplaatmateriaal 

 Veiligheidshalve op korte termijn laten saneren om 
verdere beschadiging e.d. te voorkomen 

B20  Buismateriaal als 
dakgoot  

Voormalig aardappel 
bewaarplaats, Dakgoot 

 Op korte termijn saneren 
 Geen werkzaamheden in de directe omgeving van de 

bron uitvoeren  

B21 Golfplaat dakbedekking Werkplaats, 
Dakbedekking 
overkapping 

 Op korte termijn saneren 
 Geen werkzaamheden in de directe omgeving van de 

bron uitvoeren  

 
Van de overige aangetroffen asbesttoepassingen worden geen directe risico’s verwacht. 
 
Beheersplan 
Indien niet op zeer korte termijn wordt gesaneerd wordt op basis van de norm NEN 2991 ‘Lucht- 
Risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt’ 
geadviseerd: een asbestbeheersplan op te stellen. 
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In alle situaties waarin asbesthoudende materialen in een gebouw of constructie aanwezig blijven, behoort 
er door de eigenaar van het gebouw een asbestbeheersplan te worden opgesteld. Hierin zijn maatregelen 
beschreven die tot het moment van sloop behoren te garanderen dat het gebouw veilig te gebruiken is. De 
inhoud van een beheersplan hangt sterk af van de complexiteit van de situatie. Tot het moment van 
renovatie of sloop geldt het asbestbeheersplan. 
 
Verwijdering 
De asbesthoudende toepassingen dienen voor aanvang van de sloop en/of renovatie te worden verwijderd. 
Wij bevelen aan alle asbestverwijderingswerkzaamheden uit te laten voeren door een gespecialiseerd 
asbestverwijderingsbedrijf met een SC-530 procescertificaat. 
 
Informeren betrokkenen 
Omdat het verboden is asbesthoudend materiaal te bewerken, dient te worden vermeden dat in het 
asbesthoudend materiaal wordt gezaagd, geboord, of dat het materiaal op een andere wijze wordt bewerkt. 
Tevens verdient het aanbeveling de gebruikers, het onderhoudspersoneel en de brandweer te informeren 
over de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. 
 



 
 

 
 

Kenmerk R002-1233362OKU-mfv-V01-NL 

 

Asbestinventarisatie Kortendijk 2 Nieuw Vossemeer  15\52  

1 Inleiding 

In opdracht van Provincie Noord-Brabant heeft Tauw bv een volledige asbestinventarisatie Type A 
uitgevoerd naar de aanwezigheid van direct waarneembaar asbesthoudende materialen in een woning met 
schuren aan de Kortendijk 2 te Nieuw-Vossemeer.  
 
Aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen sloop van de gebouwen. 
 
Het doel van het asbestinventarisatieonderzoek is het volledig in kaart brengen, identificeren en 
kwantificeren van alle direct waarneembaar asbest, asbesthoudende producten, de met asbest verontreinigd 
materiaal en/of met asbest verontreinigde constructieonderdelen die aanwezig zijn in een woning met 
schuren. 

2 Opzet en uitvoering onderzoek 

2.1 Algemeen 
De uitvoering van het onderzoek heeft plaatsgevonden volgens SC-540 2011 versie 02, onder het SCA-
procescertificaatnummer 07-D070090.01 van Tauw bv. 
 
2.2 Vooronderzoek 
Ten behoeve van het vooronderzoek zijn de bestekken, bestektekeningen en bouwkundige gegevens 
opgevraagd bij de opdrachtgever. 
 
De volgende bronnen zijn ten behoeve van de desk research verzameld en bestudeerd: 
 Intervie w bewoners 
 Bou wtekeningen bouw schuren 
 Bouwtekeningen aanbouw garage van de woning 
 
In bijlage 1 is een verslag van het vooronderzoek opgenomen, een verplichting vanuit de SC-540. 
In bijlage 2 wordt een beknopte bouwkundige beschrijving gegeven. 
 
2.3 Inspectie 
Tijdens de inventarisatie is een inspectie uitgevoerd naar asbestverdachte materialen. Het betreft een 
woning met schuren. De uitvoering van de asbestinventarisatie heeft plaatsgevonden conform de SC-540. 
Dit houdt in dat een visuele inspectie, waar noodzakelijk aangevuld met monsterneming, plaats heeft 
gevonden waarbij alle bereikbare delen van de gebouwen zijn geïnspecteerd.  
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Ruimten of onderdelen van het gebouw die tijdens de inspectie niet geïnspecteerd konden worden, zijn 
vermeld in hoofdstuk 3 en met rood aangegeven als NT (niet toegankelijk) op de situatieschets (zie bijlage 
3). Indien ruimten niet toegankelijk zijn tijdens de inspectie heeft dit tot gevolg dat de asbestinventarisatie 
voor deze ruimten niet van toepassing is. Tijdens de inspectie zijn geen (uitgebreide) sloop- of 
breekwerkzaamheden verricht. 
 
2.4 Monsterneming en analyse 
De aangetroffen asbestverdachte materialen zijn bemonsterd en geanalyseerd. 
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Tabel 2.1 Bemonsterde asbestverdachte materialen 

 

Broncode Monstercode Asbestverdacht materiaal Ruimte/locatie 

B01 Abm001 Buismateriaal los Machineloods 

B02 Abm002 Golfplaten los in schuur Machineloods 

B05 Abm005 en 
Abk101 

Zeil in kantine van machineloods Machineloods 

B09 Abm007 Golfplaten los in schuur Machineloods 

B10 Abm008 Wandbeplating / sandwichpaneel Machineloods 

B14 Abm010 Golfplaat dakbedekking inclusief 
wandbeplating 

Machineloods 

B03 Abm003 Plaatmateriaal op deur Bestrijdingmiddelen berging 

B04 Abm004 Plafondbeplating Bestrijdingmiddelen berging 

B16 Abm012 Golfplaat dakbedekking Bestrijdingmiddelen berging 

B06 Abm006 Buismateriaal in muur Werkplaats 

B07 Abv001 Buismateriaal los Werkplaats 

B08 Abv002 Golfplaten los in schuur Werkplaats 

B15 Abm011 Golfplaat dakbedekking Werkplaats 

B21 Abm016 Golfplaat dakbedekking Werkplaats 

B11 Abv003 Plaatmateriaal op deur Voormalig aardappel bewaarplaats 

B12 Abm009, 
Abk102, 
Abk103 en 
Abk104 

Wandbeplating Voormalig aardappel bewaarplaats 

B13 Abv004 Plaatmateriaal op deur Voormalig aardappel bewaarplaats 

B17 Abm013 Golfplaat dakbedekking Voormalig aardappel bewaarplaats 

B19 Abm014 Golfplaten los naast schuur Voormalig aardappel bewaarplaats 

B20 Abm015  Buismateriaal als dakgoot  Voormalig aardappel bewaarplaats 

B22 Abm017 Los golfplaatmateriaal Voormalig aardappel bewaarplaats 

B23 Abv005 Los plaatmateriaal Voormalig aardappel bewaarplaats 

B24 Abm018 Plaatmateriaal op deur woonhuis 

B25 Abm019 Plafondbeplating woonhuis 

 
De monsters zijn geanalyseerd op de aanwezigheid van asbest (type en percentage) door middel van 
stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896 door een voor deze analyse door de Raad voor 
Accreditatie geaccrediteerd laboratorium. 
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De materialen die zijn bemonsterd, zijn gecodeerd met ‘Abm’. De visueel beoordeelde toepassingen zijn 
gecodeerd met ‘Abv’. De monsters van het stof door middel van ‘kleefstofmonstername’, zijn gecodeerd met 
Abk. De codering komt overeen met de situatieschets zoals in bijlage 3 is weergegeven. Het 
analyseresultaat is opgenomen in bijlage 4. 
 
Omdat tijdens de inventarisatie een besmetting werd verwacht, zijn ook 4 kleefstofmonsters genomen ter 
plaatse van |. De monsters zijn genomen op de visueel meest verdachte plekken. 
 
De beoordeling of verwarmingsinstallaties asbesthoudende materialen bevatten, heeft mede 
plaatsgevonden op basis van literatuur (Intechnium, Handboek Asbest, 2000). 
 

2.5 Indeling in risicoklassen bij sloop 
Bij het aantreffen van asbesttoepassingen en/of verontreinigingen wordt conform de SC-540 de risicoklasse 
ten behoeve van de sloop vastgesteld. De indeling in risicoklassen bij verwijdering van asbesthoudende 
materialen is uitgevoerd met behulp van SMA-rt (Stoffen Manager Asbest), een digitaal instrument dat via 
www.asbestinfo.nl beschikbaar is. Hierbij wordt een voorstel voor de sloopmethode beschreven. In de SMA-
rt uitdraai zijn voorzorgsmaatregelen beschreven om bij bewerking aan of verwijdering van asbesthoudend 
materiaal blootstelling aan en/of verspreiding van asbest te voorkomen. De SMA-rt risicobeoordelingen zijn 
in bijlage 5 opgenomen. 
 
2.6 Volledigheid van het onderzoek 
Bij elke inventarisatie die Tauw uitvoert wordt zeer systematisch te werk gegaan. 
Ondanks alle kwaliteitszorg, waaronder een continue aandacht op het proces en de inzet van ervaren en 
gekwalificeerde onderzoekers, is het in de praktijk mogelijk dat om verschillende redenen asbesthoudende 
of verdachte materialen niet worden waargenomen. Hierbij kan gedacht worden aan fundering, riolering, 
ingemetselde of afgetimmerde platen en luchtkanalen. Tauw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor niet 
waargenomen asbesthoudende materialen tenzij sprake is van grove schuld bijvoorbeeld door opzet, een en 
ander conform de leveringsvoorwaarden van Tauw. 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van Tauw van toepassing. 
 
De SC-540 verplichte documenten zijn als bijlage 6 en 7 opgenomen. Het betreft ‘de verplichtingen voor de 
opdrachtgever’ en het ‘evaluatieformulier’. 
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3 Resultaten onderzoek 

3.1 Resultaten vooronderzoek 
Uit het vooronderzoek zijn de volgende aanwijzingen voor asbesthoudende materialen gevonden: 
 
Bron Informatie 

Interview bewoners  De dakbedekkingen van de schuren zijn asbesthoudend  

Bouwtekeningen bouw schuren  Asbesthoudende  golfplaten 

Bouwtekeningen aanbouw garage 
van de woning 

 Geen aanwijzingen voor asbesthoudende materialen 

 
Op basis van de resultaten van de deskresearch en interviews bestaan er aanwijzingen voor de 
aanwezigheid van Asbesthoudende toepassingen in het onderzochte object. Het betreft de toepassingen 
zoals uitgeschreven in het reeds uitgevoerde vooronderzoek (28 oktober 2015). 
 
De resultaten van het vooronderzoek te beperkt voor het asbestinventarisatieonderzoek. Het risico op 
aantreffen van onvoorzien asbest bij sloop of renovatie wordt hierdoor vergroot. 
 
In bijlage 1 is een verslag van het vooronderzoek opgenomen, een verplichting vanuit de SC-540. 
In bijlage 2 wordt een beknopte bouwkundige beschrijving gegeven. 
 
3.2 Resultaten visuele inspectie en monsteranalyse 
In de onderstaande tabellen zijn de asbesthoudende materialen met de bijbehorende relevante informatie 
opgenomen. In bijlage 3 zijn de overzichtsschetsen opgenomen met de resultaten van de materiaal- en 
eventuele kleefstofmonsters. 
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Tabel 3.1 Asbesthoudende materiaal bron 

 
Broncode B01 

Bron Los buismateriaal 

Monstercode Abm001  

Materiaal toepassing Buismateriaal los 

Locatie Machineloods 

Type asbest en percentage m/m/% Chrysotiel 10 - 15 % 

Hechtgebonden Hechtgebonden  

Wijze van bevestiging Los liggend 

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Beschadiging Onbeschadigd  

Oppervlaktestructuur Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd 

Slooprisicoklasse (zie bijlage) 1 

Binnen/Buiten sanering binnensanering 

Globale afmetingen of aantallen 
(betreft geschatte hoeveelheden) 

1x0,5 m¹ 

Opmerkingen/bijzonderheden Geen  

Methode van sloop of demontage Als geheel verwijderen 

Verwijderingsvoorwaarde Zie betreffende SMArt 

Risicobeoordeling voor gebruikers 
van het gebouw / object en advies 

In de aangetroffen vorm en staat geen directe blootstellings- en 
of verspreidingsrisico verwacht mits de toepassing niet wordt 
bewerkt. Veiligheidshalve op korte termijn laten saneren om 
beschadiging e.d. te voorkomen. 

  

  

Foto 1 | Foto voor bron Los buismateriaal Foto 2 | Foto voor bron Los buismateriaal 
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Tabel 3.2 Asbesthoudende materiaal bron 

 
Broncode B02 

Bron Los golfplaatmateriaal 

Monstercode Abm002  

Materiaal toepassing Golfplaten los in schuur 

Locatie Machineloods 

Type asbest en percentage m/m/% Chrysotiel 10 - 15 % 

Hechtgebonden Hechtgebonden  

Wijze van bevestiging Los liggend 

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Beschadiging Licht beschadigd of verweerd 

Oppervlaktestructuur Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd 

Slooprisicoklasse (zie bijlage) 2 

Binnen/Buiten sanering binnensanering 

Globale afmetingen of aantallen 
(betreft geschatte hoeveelheden) 

4 m² 

Opmerkingen/bijzonderheden Geen  

Methode van sloop of demontage Als geheel verwijderen  

Verwijderingsvoorwaarde Containment, zie betreffende SMArt 

Risicobeoordeling voor gebruikers 
van het gebouw / object en advies 

Mogelijk blootstellings- en of verspreidingsrisico aanwezig, 
dringend advies aanvullende maatregelen te nemen, zie 
hoofdstuk 4 

  

  

Foto 3 | Foto voor bron Los golfplaatmateriaal Foto 4 | Foto voor bron Los golfplaatmateriaal 
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Tabel 3.3 Asbesthoudende materiaal bron 

 
Broncode B03 

Bron Plaatmateriaal op deur 

Monstercode Abm003  

Materiaal toepassing Plaatmateriaal op deur 

Locatie Bestrijdingmiddelen berging 

Type asbest en percentage m/m/% Chrysotiel 2 - 5 % 

Hechtgebonden Hechtgebonden  

Wijze van bevestiging Met spijkers 

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Beschadiging Licht beschadigd of verweerd 

Oppervlaktestructuur Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd 

Slooprisicoklasse (zie bijlage) 1 

Binnen/Buiten sanering binnensanering 

Globale afmetingen of aantallen 
(betreft geschatte hoeveelheden) 

1,5 m² 

Opmerkingen/bijzonderheden Geen  

Methode van sloop of demontage Als geheel verwijderen  

Verwijderingsvoorwaarde Zie betreffende SMArt 

Risicobeoordeling voor gebruikers 
van het gebouw / object en advies 

In de aangetroffen vorm en staat geen directe blootstellings- en 
of verspreidingsrisico verwacht mits de toepassing niet wordt 
bewerkt. Saneren bij einde gebruik of sloop. 

  

  

Foto 5 | Foto voor bron Plaatmateriaal op deur Foto 6 | Foto voor bron Plaatmateriaal op deur 
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Tabel 3.4 Asbesthoudende materiaal bron 

 
Broncode B04 

Bron Plafondbeplating 

Monstercode Abm004  

Materiaal toepassing Plafondbeplating 

Locatie Bestrijdingmiddelen berging 

Type asbest en percentage m/m/% Chrysotiel 2 - 5 % 

Hechtgebonden Hechtgebonden  

Wijze van bevestiging Gespijkerd en met latten 

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Beschadiging Onbeschadigd  

Oppervlaktestructuur Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd 

Slooprisicoklasse (zie bijlage) 2 

Binnen/Buiten sanering binnensanering 

Globale afmetingen of aantallen 
(betreft geschatte hoeveelheden) 

20 m² 

Opmerkingen/bijzonderheden Geen  

Methode van sloop of demontage Demontage 

Verwijderingsvoorwaarde Containment, zie betreffende SMArt 

Risicobeoordeling voor gebruikers 
van het gebouw / object en advies 

In de aangetroffen vorm en staat geen directe blootstellings- en 
of verspreidingsrisico verwacht mits de toepassing niet wordt 
bewerkt. Saneren bij einde gebruik of sloop. 

  

  

Foto 7 | Foto voor bron Plafondbeplating Foto 8 | Foto voor bron Plafondbeplating 
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Tabel 3.5 Asbesthoudende materiaal bron 

 
Broncode B05 

Bron Z eil 

Monstercode Abm005 en Abk101 

Materiaal toepassing Zeil in kantine van machineloods 

Locatie Machineloods 

Type asbest en percentage m/m/% Abm005: Chrysotiel 10 - 15 % 
Abk101: Niet aantoonbaar  

Hechtgebonden Niet-hechtgebon den 

Wijze van bevestiging Gelijmd 

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Beschadiging Beschadigd  

Oppervlaktestructuur Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd 

Slooprisicoklasse (zie bijlage) 2 

Binnen/Buiten sanering binnensanering 

Globale afmetingen of aantallen 
(betreft geschatte hoeveelheden) 

12 m² 

Opmerkingen/bijzonderheden Omdat het materiaal beschadigd was, is er een kleefmonster 
(abk101) ter plaatse genomen. In dit kleefmonster is geen 
asbest aangetoond. 

Methode van sloop of demontage Steken/schrapen  

Verwijderingsvoorwaarde Containment, zie betreffende SMArt 

Risicobeoordeling voor gebruikers 
van het gebouw / object en advies 

Mogelijk blootstellings- en of verspreidingsrisico aanwezig, 
dringend advies aanvullende maatregelen te nemen, zie 
hoofdstuk 4 

  

  

Foto 9 | Foto voor bron Zeil Foto 10 | Foto voor bron Zeil 
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Tabel 3.6: Asbesthoudende materiaal bron 

 

Broncode B06 

Bron Buismateriaal in muur 

Monstercode Abm006  

Materiaal toepassing Buismateriaal in muur 

Locatie Werkplaats 

Type asbest en percentage m/m/% Chrysotiel 10 - 15 % 
Crocidoliet 2 - 5 %  

Hechtgebonden Hechtgebonden  

Wijze van bevestiging In beton of cement gestort 

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Beschadiging Onbeschadigd  

Oppervlaktestructuur Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd 

Slooprisicoklasse (zie bijlage) 1 

Binnen/Buiten sanering binnensanering 

Globale afmetingen of aantallen 
(betreft geschatte hoeveelheden) 

1x0,5 cm¹ 

Opmerkingen/bijzonderheden Geen  

Methode van sloop of demontage Overmaats uitboren/zagen  

Verwijderingsvoorwaarde Zie betreffende SMArt 

Risicobeoordeling voor gebruikers 
van het gebouw / object en advies 

In de aangetroffen vorm en staat geen directe blootstellings- en 
of verspreidingsrisico verwacht mits de toepassing niet wordt 
bewerkt. Saneren bij einde gebruik of sloop. 

  

  

Foto 11 | Foto voor bron Buismateriaal in muur Foto 12 | Foto voor bron Buismateriaal in muur 
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Tabel 3.7 Asbesthoudende materiaal bron 

 
Broncode B07 

Bron Los buismateriaal 

Monstercode Abv001 (Idem als Abm001) 

Materiaal toepassing Buismateriaal los 

Locatie Werkplaats 

Type asbest en percentage m/m/% Chrysotiel 10 - 15 % 

Hechtgebonden Hechtgebonden  

Wijze van bevestiging Los liggend 

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Beschadiging Onbeschadigd  

Oppervlaktestructuur Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd 

Slooprisicoklasse (zie bijlage) 1 

Binnen/Buiten sanering binnensanering 

Globale afmetingen of aantallen 
(betreft geschatte hoeveelheden) 

2x0,5 m¹ 

Opmerkingen/bijzonderheden Zie betreffende SMArt 

Methode van sloop of demontage Als geheel verwijderen 

Verwijderingsvoorwaarde Zie betreffende SMArt 

Risicobeoordeling voor gebruikers 
van het gebouw / object en advies 

In de aangetroffen vorm en staat geen directe blootstellings- en 
of verspreidingsrisico verwacht mits de toepassing niet wordt 
bewerkt. Veiligheidshalve op korte termijn laten saneren om 
beschadiging e.d. te voorkomen. 

  

  

Foto 13 | Foto voor bron Los buismateriaal Foto 14 | Foto voor bron Los buismateriaal 
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Tabel 3.8 Asbesthoudende materiaal bron 

 
Broncode B08 

Bron Los golfplaatmateriaal 

Monstercode Abv002 (Idem als Abm002) 

Materiaal toepassing Golfplaten los in schuur 

Locatie Werkplaats 

Type asbest en percentage m/m/% Chrysotiel 10 - 15 % 

Hechtgebonden Hechtgebonden  

Wijze van bevestiging Los liggend 

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Beschadiging Sterk beschadigd of sterk verweerd 

Oppervlaktestructuur Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd 

Slooprisicoklasse (zie bijlage) 1 

Binnen/Buiten sanering binnensanering 

Globale afmetingen of aantallen 
(betreft geschatte hoeveelheden) 

0,5 m² 

Opmerkingen/bijzonderheden Geen  

Methode van sloop of demontage Als geheel verwijderen 

Verwijderingsvoorwaarde Containment, zie betreffende SMArt 

Risicobeoordeling voor gebruikers 
van het gebouw / object en advies 

Mogelijk blootstellings- en of verspreidingsrisico aanwezig, 
dringend advies aanvullende maatregelen te nemen, zie 
hoofdstuk 4 

  

  

Foto 15 | Foto voor bron Los golfplaatmateriaal Foto 16 | Foto voor bron Los golfplaatmateriaal 
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Tabel 3.9 Asbesthoudende materiaal bron 

 
Broncode B10 

Bron Wandbeplating 

Monstercode Abm008  

Materiaal toepassing Wandbeplating / sandwichpaneel 

Locatie Machineloods 

Type asbest en percentage m/m/% Chrysotiel 2 - 5 % 

Hechtgebonden Hechtgebonden  

Wijze van bevestiging gespijkerd 

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Beschadiging Sterk beschadigd of sterk verweerd 

Oppervlaktestructuur Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd 

Slooprisicoklasse (zie bijlage) 2 

Binnen/Buiten sanering binnensanering 

Globale afmetingen of aantallen 
(betreft geschatte hoeveelheden) 

10 m² 

Opmerkingen/bijzonderheden Ter plaatse van de beschadigingen zijn geen losse delen 
plaatmateriaal waargenomen. 

Methode van sloop of demontage Demontage 

Verwijderingsvoorwaarde Containment, zie betreffende SMArt  

Risicobeoordeling voor gebruikers 
van het gebouw / object en advies 

Mogelijk blootstellings- en of verspreidingsrisico aanwezig, 
dringend advies aanvullende maatregelen te nemen,  zie 
hoofdstuk 4 

  

  

Foto 19 | Foto voor bron Wandbeplating Foto 20 | Foto voor bron Wandbeplating 
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Tabel 3.10 Asbesthoudende materiaal bron 

 
Broncode B11 

Bron Plaatmateriaal op deur 

Monstercode Abv003 (Idem als Abm003) 

Materiaal toepassing Plaatmateriaal op deur 

Locatie Voormalig aardappel bewaarplaats 

Type asbest en percentage m/m/% Chrysotiel 2 - 5 % 

Hechtgebonden Hechtgebonden  

Wijze van bevestiging Met spijkers 

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Beschadiging Licht beschadigd of verweerd 

Oppervlaktestructuur Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd 

Slooprisicoklasse (zie bijlage) 1 

Binnen/Buiten sanering binnensanering 

Globale afmetingen of aantallen 
(betreft geschatte hoeveelheden) 

1,5 m² 

Opmerkingen/bijzonderheden Geen  

Methode van sloop of demontage Als geheel verwijderen  

Verwijderingsvoorwaarde Zie betreffende SMArt 

Risicobeoordeling voor gebruikers 
van het gebouw / object en advies 

In de aangetroffen vorm en staat geen directe blootstellings- en 
of verspreidingsrisico verwacht mits de toepassing niet wordt 
bewerkt. Saneren bij einde gebruik of sloop. 

  

  

Foto 21 | Foto voor bron Plaatmateriaal op deur Foto 22 | Foto voor bron Plaatmateriaal op deur 
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Tabel 3.11 Asbesthoudende materiaal bron 

 
Broncode B12 

Bron Wandbeplating 

Monstercode Abm009  Abk102, Abk103 en Abk104 

Materiaal toepassing Wandbeplating 

Locatie Voormalig aardappel bewaarplaats 

Type asbest en percentage m/m/% Abm009: Chrysotiel 2 - 5 % 
Abk102: Niet aantoonbaar 
Abk103: Niet aantoonbaar 
Abk104: Niet aantoonbaar 

Hechtgebonden Hechtgebonden  

Wijze van bevestiging gespijkerd 

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Beschadiging Sterk beschadigd of sterk verweerd 

Oppervlaktestructuur Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd 

Slooprisicoklasse (zie bijlage) 2 

Binnen/Buiten sanering binnensanering 

Globale afmetingen of aantallen 
(betreft geschatte hoeveelheden) 

100 m² 

Opmerkingen/bijzonderheden Ter plaatse van de beschadigingen zijn geen losse delen 
plaatmateriaal waargenomen.  
Tevens zijn er bij de beschadigingen een drietal kleefmonsters 
(Abk101 t/m 103) genomen. In deze kleefmonsters is geen 
asbest aangetoond 

Methode van sloop of demontage Demontage  

Verwijderingsvoorwaarde Zie betreffende SMArt 

Risicobeoordeling voor gebruikers 
van het gebouw / object en advies 

Mogelijk blootstellings- en of verspreidingsrisico aanwezig, 
dringend advies aanvullende maatregelen te nemen,  zie 
hoofdstuk 4 

  

  

Foto 23 | Foto voor bron Wandbeplating Foto 24 | Foto voor bron Wandbeplating 
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Foto 25 | Foto voor bron Wandbeplating Foto 26 | Foto voor bron Wandbeplating 
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Tabel 3.12 Asbesthoudende materiaal bron 

 
Broncode B13 

Bron Plaatmateriaal op deur 

Monstercode Abv004 (idem als Abm003) 

Materiaal toepassing Plaatmateriaal op deur 

Locatie Voormalig aardappel bewaarplaats 

Type asbest en percentage m/m/% Chrysotiel 2 - 5 % 

Hechtgebonden Hechtgebonden  

Wijze van bevestiging Met spijkers en deels los 

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Beschadiging Licht beschadigd of verweerd 

Oppervlaktestructuur Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd 

Slooprisicoklasse (zie bijlage) 2 

Binnen/Buiten sanering binnensanering 

Globale afmetingen of aantallen 
(betreft geschatte hoeveelheden) 

1 m² 

Opmerkingen/bijzonderheden Geen  

Methode van sloop of demontage Demontage 

Verwijderingsvoorwaarde Containment, zie betreffende SMArt  

Risicobeoordeling voor gebruikers 
van het gebouw / object en advies 

Mogelijk blootstellings- en of verspreidingsrisico aanwezig, 
dringend advies aanvullende maatregelen te nemen,  zie 
hoofdstuk 4 

  

  

Foto 27 | Foto voor bron Plaatmateriaal op deur Foto 28 | Foto voor bron Plaatmateriaal op deur 
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Tabel 3.13 Asbesthoudende materiaal bron 

 
Broncode B14 

Bron Golfplaat dakbedekking inclusief wandbeplating 

Monstercode Abm010  

Materiaal toepassing Golfplaat dakbedekking inclusief wandbeplating 

Locatie Machineloods 

Type asbest en percentage m/m/% Chrysotiel 10 - 15 % 
Crocidoliet 2 - 5 % 

Hechtgebonden Hechtgebonden  

Wijze van bevestiging Met schroeven 

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Beschadiging Sterk beschadigd of sterk verweerd 

Oppervlaktestructuur Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd 

Slooprisicoklasse (zie bijlage) 2 

Binnen/Buiten sanering buitensanering 

Globale afmetingen of aantallen 
(betreft geschatte hoeveelheden) 

980 m² 

Opmerkingen/bijzonderheden Er is geen dakgoot aanwezig. Aangenomen is dat langs schuur
brokjes/ schilfers asbesthoudend golfplaatmateriaal op het 
maaiveld aanwezig is. Veiligheidshalve 
een strook van 1 m breed maaiveld onder dakrand mee 
saneren (circa 5 cm dikke laag) 

Methode van sloop of demontage Demontage 

Verwijderingsvoorwaarde Zie betreffende SMArt 

Risicobeoordeling voor gebruikers 
van het gebouw / object en advies 

Mogelijk blootstellings- en of verspreidingsrisico aanwezig, 
dringend advies aanvullende maatregelen te nemen,  zie 
hoofdstuk 4 

  

Foto 29 | Foto voor bron Golfplaat dakbedekkking inclusief 
wandbeplating 

Foto 30 | Foto voor bron Golfplaat dakbedekkking inclusief 
wandbeplating 
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Tabel 3.14 Asbesthoudende materiaal bron 

 
Broncode B15 

Bron Golfplaat dakbedekking 

Monstercode Abm011  

Materiaal toepassing Golfplaat dakbedekking 

Locatie Werkplaats 

Type asbest en percentage m/m/% Chrysotiel 10 - 15 % 
Crocidoliet 2 - 5 % 

Hechtgebonden Hechtgebonden  

Wijze van bevestiging Met schroeven 

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Beschadiging Sterk beschadigd of sterk verweerd 

Oppervlaktestructuur Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd 

Slooprisicoklasse (zie bijlage) 2 

Binnen/Buiten sanering buitensanering 

Globale afmetingen of aantallen 
(betreft geschatte hoeveelheden) 

84 m² 

Opmerkingen/bijzonderheden Er is een dakgoot aanwezig, deze is van asbesthoudend 
materiaal 

Methode van sloop of demontage Demontage 

Verwijderingsvoorwaarde Zie betreffende SMArt 

Risicobeoordeling voor gebruikers 
van het gebouw / object en advies 

Mogelijk blootstellings- en of verspreidingsrisico aanwezig, 
dringend advies aanvullende maatregelen te nemen, zie 
hoofdstuk 4 

  

  

Foto 31 | Foto voor bron Golfplaat dakbedekking Foto 32 | Foto voor bron Golfplaat dakbedekking 
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Tabel 3.15 Asbesthoudende materiaal bron 

 
Broncode B16 

Bron Golfplaat dakbedekking 

Monstercode Abm012  

Materiaal toepassing Golfplaat dakbedekking 

Locatie Bestrijdingmiddelen berging 

Type asbest en percentage m/m/% Chrysotiel 10 - 15 % 
Crocidoliet 2 - 5 % 

Hechtgebonden Hechtgebonden  

Wijze van bevestiging Met schroeven 

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Beschadiging Sterk beschadigd of sterk verweerd 

Oppervlaktestructuur Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd 

Slooprisicoklasse (zie bijlage) 2 

Binnen/Buiten sanering buitensanering 

Globale afmetingen of aantallen 
(betreft geschatte hoeveelheden) 

28 m² 

Opmerkingen/bijzonderheden Er is geen dakgoot aanwezig. Aangenomen is dat langs schuur
brokjes/ schilfers asbesthoudend golfplaatmateriaal op het 
maaiveld aanwezig is. Veiligheidshalve 
een strook van 1 m breed maaiveld onder dakrand mee 
saneren (circa 5 cm dikke laag) 

Methode van sloop of demontage Demontage 

Verwijderingsvoorwaarde Zie betreffende SMArt 

Risicobeoordeling voor gebruikers 
van het gebouw / object en advies 

Mogelijk blootstellings- en of verspreidingsrisico aanwezig, 
dringend advies aanvullende maatregelen te nemen, zie 
hoofdstuk 4 

  

  

Foto 33 | Foto voor bron Golfplaat dakbedekking Foto 34 | Foto voor bron Golfplaat dakbedekking 
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Tabel 3.16 Asbesthoudende materiaal bron 

 
Broncode B17 

Bron Golfplaat dakbedekking 

Monstercode Abm013  

Materiaal toepassing Golfplaat dakbedekking 

Locatie Voormalig aardappel bewaarplaats 

Type asbest en percentage m/m/% Chrysotiel 10 - 15 % 

Hechtgebonden Hechtgebonden  

Wijze van bevestiging Met schroeven 

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Beschadiging Sterk beschadigd of sterk verweerd 

Oppervlaktestructuur Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd 

Slooprisicoklasse (zie bijlage) 2 

Binnen/Buiten sanering buitensanering 

Globale afmetingen of aantallen 
(betreft geschatte hoeveelheden) 

175 m² 

Opmerkingen/bijzonderheden Er is deels geen dakgoot aanwezig. Aangenomen is dat langs 
schuur stukjes / en brokken/ schilfers asbesthoudend golf- en/of
plaatmateriaal op het maaiveld aanwezig is. Veiligheidshalve 
een strook van 1 m breed maaiveld onder dakrand mee 
saneren (ca 5 cm dikke laag) 

Methode van sloop of demontage Demontage 

Verwijderingsvoorwaarde Zie betreffende SMArt 

Risicobeoordeling voor gebruikers 
van het gebouw / object en advies 

Mogelijk blootstellings- en of verspreidingsrisico aanwezig, 
dringend advies aanvullende maatregelen te nemen, zie 
hoofdstuk 4 

  

Foto 35 | Foto voor bron Golfplaat dakbedekking Foto 36 | Foto voor bron Golfplaat dakbedekking 
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Tabel 3.17 Asbesthoudende materiaal bron 

 
Broncode B18 

Bron Buismateriaal incl. hoedje 

Monstercode Abv006 (Idem als Abm006) 

Materiaal toepassing Buismateriaal 

Locatie Werkplaats 

Type asbest en percentage m/m/% Chrysotiel 10 - 15 % 
Crocidoliet 2 - 5 % 

Hechtgebonden Hechtgebonden  

Wijze van bevestiging met beugels en deels in cement 

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Beschadiging Sterk beschadigd of sterk verweerd 

Oppervlaktestructuur Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd 

Slooprisicoklasse (zie bijlage) 2 

Binnen/Buiten sanering buitensanering 

Globale afmetingen of aantallen 
(betreft geschatte hoeveelheden) 

1x3 m¹ 

Opmerkingen/bijzonderheden Geen  

Methode van sloop of demontage Demontage 

Verwijderingsvoorwaarde Zie betreffende SMArt 

Risicobeoordeling voor gebruikers 
van het gebouw / object en advies 

Mogelijk blootstellings- en of verspreidingsrisico aanwezig, 
dringend advies aanvullende maatregelen te nemen, zie 
hoofdstuk 4 

  

  

Foto 37 | Foto voor bron Buismateriaal incl hoedje Foto 38 | Foto voor bron Buismateriaal incl hoedje 
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Tabel 3.18 Asbesthoudende materiaal bron 

 
Broncode B19 

Bron Los golfplaatmateriaal 

Monstercode Abm014  

Materiaal toepassing Golfplaten los naast schuur 

Locatie Voormalig aardappel bewaarplaats 

Type asbest en percentage m/m/% Chrysotiel 10 - 15 % 

Hechtgebonden Hechtgebonden  

Wijze van bevestiging Los liggend 

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Beschadiging Sterk beschadigd of sterk verweerd 

Oppervlaktestructuur Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd 

Slooprisicoklasse (zie bijlage) 1 

Binnen/Buiten sanering buitensanering 

Globale afmetingen of aantallen 
(betreft geschatte hoeveelheden) 

0,5 m² 

Opmerkingen/bijzonderheden Geen  

Methode van sloop of demontage Als geheel verwijderen  

Verwijderingsvoorwaarde Zie betreffende SMArt 

Risicobeoordeling voor gebruikers 
van het gebouw / object en advies 

In de aangetroffen vorm en staat geen directe blootstellings- en 
of verspreidingsrisico verwacht mits de toepassing niet wordt 
bewerkt. Veiligheidshalve op korte termijn laten saneren om 
verdere beschadiging e.d. te voorkomen. 

  

  

Foto 39 | Foto voor bron Los golfplaatmateriaal Foto 40 | Foto voor bron Los golfplaatmateriaal 
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Tabel 3.19 Asbesthoudende materiaal bron 

 
Broncode B20 

Bron Dakgoot  

Monstercode Abm015  

Materiaal toepassing Buismateriaal als dakgoot  

Locatie Voormalig aardappel bewaarplaats en werkplaats  

Type asbest en percentage m/m/% Chrysotiel 10 - 15 % 

Hechtgebonden Hechtgebonden  

Wijze van bevestiging Met beugels 

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Beschadiging Sterk beschadigd of sterk verweerd 

Oppervlaktestructuur Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd 

Slooprisicoklasse (zie bijlage) 2 

Binnen/Buiten sanering buitensanering 

Globale afmetingen of aantallen 
(betreft geschatte hoeveelheden) 

18 m¹ 

Opmerkingen/bijzonderheden Geen  

Methode van sloop of demontage Demontage 

Verwijderingsvoorwaarde Zie betreffende SMArt 

Risicobeoordeling voor gebruikers 
van het gebouw / object en advies 

Mogelijk blootstellings- en of verspreidingsrisico aanwezig, 
dringend advies aanvullende maatregelen te nemen,  zie 
hoofdstuk 4 

  

  

Foto 41 | Foto voor bron dakgoot Foto 42 | Foto voor bron dakgoot 
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Foto 43 | Foto voor bron dakgoot Foto 44 | Foto voor bron Dakgoot 
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Tabel 3.20 Asbesthoudende materiaal bron 

 
Broncode B21 

Bron Dakbedekking overkapping 

Monstercode Abm016  

Materiaal toepassing Golfplaat dakbedekking 

Locatie Werkplaats 

Type asbest en percentage m/m/% Chrysotiel 10 - 15 % 

Hechtgebonden Hechtgebonden  

Wijze van bevestiging Geschroefd 

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Beschadiging Sterk beschadigd of sterk verweerd 

Oppervlaktestructuur Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd 

Slooprisicoklasse (zie bijlage) 2 

Binnen/Buiten sanering buitensanering 

Globale afmetingen of aantallen 
(betreft geschatte hoeveelheden) 

1x18 m² 

Opmerkingen/bijzonderheden Er is geen dakgoot aanwezig. Aangenomen is dat langs schuur
brokjes/ schilfers asbesthoudend golfplaatmateriaal op het 
maaiveld aanwezig is. Veiligheidshalve 
een strook van 1 m breed maaiveld onder dakrand mee 
saneren (ca 5 cm dikke laag) 

Methode van sloop of demontage Demontage 

Verwijderingsvoorwaarde Zie betreffende SMArt 

Risicobeoordeling voor gebruikers 
van het gebouw / object en advies 

Mogelijk blootstellings- en of verspreidingsrisico aanwezig, 
dringend advies aanvullende maatregelen te nemen,  zie 
hoofdstuk 4 

  

Foto 45 | Foto voor bron Dakbedekking overkapping Foto 46 | Foto voor bron Dakbedekking overkapping 
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Tabel 3.21 Asbesthoudende materiaal bron 

 
Broncode B23 

Bron Los plaatmateriaal 

Monstercode Abv005 (idem als Abm009) 

Materiaal toepassing Los plaatmateriaal 

Locatie Voormalig aardappel bewaarplaats 

Type asbest en percentage m/m/% Chrysotiel 2 - 5 % 

Hechtgebonden Hechtgebonden  

Wijze van bevestiging Los liggend 

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Beschadiging Licht beschadigd of verweerd 

Oppervlaktestructuur Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd 

Slooprisicoklasse (zie bijlage) 1 

Binnen/Buiten sanering binnensanering 

Globale afmetingen of aantallen 
(betreft geschatte hoeveelheden) 

2x1 m² 

Opmerkingen/bijzonderheden Geen  

Methode van sloop of demontage Demontage 

Verwijderingsvoorwaarde Zie betreffende SMArt 

Risicobeoordeling voor gebruikers 
van het gebouw / object en advies 

In de aangetroffen vorm en staat geen directe blootstellings- en 
of verspreidingsrisico verwacht mits de toepassing niet wordt 
bewerkt. Veiligheidshalve op korte termijn laten saneren om 
verdere beschadiging e.d. te voorkomen. 

  

  

Foto 49 | Foto voor bron los plaatmateriaal Foto 50 | Foto voor bron los plaatmateriaal 
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Tabel 3.22 Asbesthoudende materiaal bron 

 
Broncode B24 

Bron Plaatmateriaal op deur 

Monstercode Abm018  

Materiaal toepassing Plaatmateriaal op deur 

Locatie w oonhuis 

Type asbest en percentage m/m/% Chrysotiel 2 - 5 % 

Hechtgebonden Hechtgebonden  

Wijze van bevestiging Met spijkers 

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Beschadiging Licht beschadigd of verweerd 

Oppervlaktestructuur Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd 

Slooprisicoklasse (zie bijlage) 1 

Binnen/Buiten sanering binnensanering 

Globale afmetingen of aantallen 
(betreft geschatte hoeveelheden) 

1,5 m² 

Opmerkingen/bijzonderheden Geen  

Methode van sloop of demontage Als geheel verwijderen  

Verwijderingsvoorwaarde Zie betreffende SMArt 

Risicobeoordeling voor gebruikers 
van het gebouw / object en advies 

In de aangetroffen vorm en staat geen directe blootstellings- en 
of verspreidingsrisico verwacht mits de toepassing niet wordt 
bewerkt. Saneren bij einde gebruik of sloop. 

  

  

Foto 51 | Foto voor bron Plaatmateriaal op deur Foto 52 | Foto voor bron Plaatmateriaal op deur 
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Tabel 3.23 Asbesthoudende materiaal bron 

 
Broncode B25 

Bron Plafondbeplating 

Monstercode Abm019  

Materiaal toepassing Plafondbeplating 

Locatie w oonhuis 

Type asbest en percentage m/m/% Chrysotiel 2 - 5 % 

Hechtgebonden Hechtgebonden  

Wijze van bevestiging Gespijkerd en met latten 

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Beschadiging Onbeschadigd  

Oppervlaktestructuur Gesloten vezelstructuur, maar niet volledig afgeschermd 

Slooprisicoklasse (zie bijlage) 2 

Binnen/Buiten sanering binnensanering 

Globale afmetingen of aantallen 
(betreft geschatte hoeveelheden) 

2 m² 

Opmerkingen/bijzonderheden Geen  

Methode van sloop of demontage Demontage 

Verwijderingsvoorwaarde Containment, zie betreffende SMArt 

Risicobeoordeling voor gebruikers 
van het gebouw / object en advies 

In de aangetroffen vorm en staat geen directe blootstellings- en 
of verspreidingsrisico verwacht mits de toepassing niet wordt 
bewerkt. Saneren bij einde gebruik of sloop. 

  

  

Foto 53 | Foto voor bron Plafondbeplating Foto 54 | Foto voor bron Plafondbeplating 

 
Er zijn geen asbesthoudende verwarmingsinstallaties aangetroffen tijdens deze inventarisatie. 
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Tabel 3.2 Analyseresultaat van niet-asbesthoudende materiaal 

 
Broncode B09 

Bron Los golfplaatmateriaal 

Monstercode Abm007  

Materiaal toepassing Golfplaten los in schuur 

Locatie Machineloods 

Type asbest en percentage m/m/% Niet aantoonbaar 

Opmerkingen/bijzonderheden Geen  

  

  

Foto 17 | Foto voor bron Los golfplaatmateriaal Foto 18 | Foto voor bron Los golfplaatmateriaal 
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Tabel 3.25 Analyseresultaat van niet-asbesthoudende materiaal 

 
Broncode B22 

Bron Los golfplaatmateriaal 

Monstercode Abm017  

Materiaal toepassing Los golfplaatmateriaal 

Locatie Voormalig aardappel bewaarplaats 

Type asbest en percentage m/m/% Niet aantoonbaar 

Opmerkingen/bijzonderheden Geen  

  

  

Foto 47 | Foto voor bron Los golfplaatmateriaal Foto 48 | Foto voor bron Los golfplaatmateriaal 

 
3.3 Beperkingen, uitgesloten zaken / niet geïnspecteerde ruimten 
In onderstaande tabel zijn de uitgesloten zaken bij het asbestonderzoek opgesomd. 
 
 
Tabel 3.27 Uitgesloten zaken van de asbestinventarisatie 

 

Uitgesloten zaken van asbestinventarisatie Motivatie 

Schoorsteen volledig ingemetseld Zonder destructieve handelingen niet inspecteerbaar 

Plafond erboven is alleen zichtbaar met grof destructief 
onderzoek 

Zonder destructieve handelingen niet inspecteerbaar 

Kruipruimte  Geen luik aanwezig 

Kelder staat vol water Geen inspectie mogelijk, water is mogelijk sterk verontreinigd 

 
In onderstaande tabel zijn de beperkingen zaken bij het asbestonderzoek opgesomd. 
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Tabel 3.28 Beperkingen van de asbestinventarisatie 

 

Beperkingen bij het asbestonderzoek Motivatie 

De gebouwen waren tijdens de inspectie in gebruik - 

Vloer van de zolder van de werkplaats was in zeer 
slechte staat 

Volledige inspectie van de zolder is hierdoor niet veilig. De zolder is 
beperkt geïnventariseerd. 

4 Conclusie en advies 

4.1 Conclusies 
Bij de asbestinventarisatie zijn asbesthoudende materialen aangetroffen welke in onderstaande tabel zijn 
opgesomd. 
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Tabel 4.1 Asbesthoudende materialen 

 

Bron code Asbesttoepassing Ruimte/locatie Risico- 
klasse 

Globale hoeveelheid 

B01 Buismateriaal los Machineloods, Los 
buismateriaal 

1 
binnensa
nering 

0,5 m¹ 

B02 Golfplaten los in schuur Machineloods, Los 
golfplaatmateriaal 

2 
binnensa
nering 

4 m² 

B03 Plaatmateriaal op deur Bestrijdingmiddelen 
berging, Plaatmateriaal 
op deur 

1 
binnensa
nering 

1,5 m² 

B04 Plafondbeplating Bestrijdingmiddelen 
berging, 
Plafondbeplating 

2 
binnensa
nering 

20 m² 

B05 Zeil in kantine van machineloods Machineloods, Zeil 2 
binnensa
nering 

12 m² 

B06 Buismateriaal in muur Werkplaats, 
Buismateriaal in muur 

1 
binnensa
nering 

0,5 cm¹ 

B07 Buismateriaal los Werkplaats, Los 
buismateriaal 

1 
binnensa
nering 

2x0,5 m¹ 

B08 Golfplaten los in schuur Werkplaats, Los 
golfplaatmateriaal 

1 
binnensa
nering 

0,5 m² 

B10 Wandbeplating / sandwichpaneel Machineloods, 
Wandbeplating 

2 
binnensa
nering 

10 m² 

B11 Plaatmateriaal op deur Voormalig aardappel 
bewaarplaats, 
Plaatmateriaal op deur 

1 
binnensa
nering 

1,5 m² 

B12 Wandbeplating Voormalig aardappel 
bewaarplaats, 
Wandbeplating 

2 
binnensa
nering 

100 m² 

B13 Plaatmateriaal op deur Voormalig aardappel 
bewaarplaats, 
Plaatmateriaal op deur 

2 
binnensa
nering 

1 m² 

B14 Golfplaat dakbedekking inclusief 
wandbeplating 

Machineloods, 
Golfplaat dakbedekking 
inclusief wandbeplating 

2 
buitensan
ering 

1x980 m² 

B15 Golfplaat dakbedekking Werkplaats, Golfplaat 
dakbedekking 

2 
buitensan
ering 

84 m² 
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Bron code Asbesttoepassing Ruimte/locatie Risico- 
klasse 

Globale hoeveelheid 

B16 Golfplaat dakbedekking Bestrijdingmiddelen 
berging, Golfplaat 
dakbedekking 

2 
buitensan
ering 

28 m² 

B17 Golfplaat dakbedekking Voormalig aardappel 
bewaarplaats, 
Golfplaat dakbedekking

2 
buitensan
ering 

175 m² 

B18 Buismateriaal Werkplaats, 
Buismateriaal incl. 
hoedje 

2 
buitensan
ering 

3 m¹ 

B19 Golfplaten los naast schuur Voormalig aardappel 
bewaarplaats, Los 
golfplaatmateriaal 

1 
buitensan
ering 

0,5 m² 

B20  Buismateriaal als dakgoot  Voormalig aardappel 
bewaarplaats, Dakgoot 

2 
buitensan
ering 

18 m¹ 

B21 Golfplaat dakbedekking Werkplaats, 
Dakbedekking 
overkapping 

2 
buitensan
ering 

18 m² 

B23 Los plaatmateriaal Voormalig aardappel 
bewaarplaats, Los 
plaatmateriaal 

1 
binnensa
nering 

2x1 m² 

B24 Plaatmateriaal op deur woonhuis, 
Plaatmateriaal op deur 

1 
binnensa
nering 

1,5 m² 

B25 Plafondbeplating woonhuis, 
Plafondbeplating 

2 
binnensa
nering 

2 m² 

 
Er is tijdens de inventarisatie geen destructief onderzoek uitgevoerd. 
 
Aanvullend onderzoek type A 
Een aanvullend onderzoek Type A is niet noodzakelijk voorafgaand aan renovatie/sloop.  
 
Aanvullend onderzoek type B 
Om een uitspraak te kunnen doen over locaties waar een redelijk vermoeden bestaat op verborgen 
asbesttoepassingen dient er een aanvullend asbestonderzoek te worden uitgevoerd. Voorafgaand aan 
bouwkundige sloop is het verplicht vooraf een aanvullend onderzoek uit te voeren naar de mogelijk 
aanwezige asbesttoepassingen. Als de beperkingen zijn opgeheven en/of de uitgesloten zaken 
onbelemmerd toegankelijk zijn dient een inspectie op asbesttoepassingen te worden uitgevoerd door middel 
van een grof destructief onderzoek (volledige asbestinventarisatie type B onderzoek). 
Het bevoegd gezag verplicht de melder tot een aanvullende asbestinventarisatie type B onderzoek juist voor 
renovatie of sloop van het gebouw.  
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Aangezien er een redelijk vermoeden bestaat dat er meer asbesthoudende toepassingen aanwezig zijn die 
niet zonder destructief handelen zijn te inventariseren, is het advies om voorafgaand aan sloop of renovatie 
een (destructief) Type B onderzoek uit te laten voeren. 
 
De volgende zaken dienen door middel van een destructief onderzoek nader onderzocht te worden: 
 Plaat en/of buismateriaal boven vast plafond 
 Buismateriaal in kruipruimte   
 Buismateriaal in rookgaskanaal 
 In spouwmuren en in funderingen/vloeren  
 zie ook tabellen uitgesloten zaken en beperkingen 
 
4.2 Advies 
Tijdens de inspectie zijn een of meer potentieel risicovolle asbesthoudende toepassingen aangetroffen. 
Deze worden in onderstaande tabel weergegeven. 
 
Deze zijn als mogelijk potentieel risicovol beoordeeld op basis van de hechtgebondenheid van het materiaal 
en/of ernstige beschadigingen. Wanneer de als potentieel risicovol beoordeelde toepassingen worden 
bewerkt en/of beschadigd is de kans op (verdere) verontreinigingen groot. 
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Tabel 4.2 risicovolle toepassingen met aanbevolen vervolgmaatregelen 

 

Bron code Asbesttoepassing Ruimte/locatie Aanbevolen vervolgmaatregelen 

B02 Losse golfplaat Machine loods  Op korte termijn saneren 

B05 Zeil in kantine van 
machineloods 

Machineloods, Zeil  Op korte termijn saneren 
 Betrokkenen informeren  

B08 Losse golfplaat Werkplaats  Op korte termijn saneren 

B10 Wandbeplating / 
sandwichpaneel 

Machineloods, 
Wandbeplating 

 Op korte termijn saneren 
 Geen werkzaamheden in de directe omgeving van de 

bron uitvoeren  

B12 Wandbeplating Voormalig aardappel 
bewaarplaats, 
Wandbeplating 

 Op korte termijn saneren 
 Geen werkzaamheden in de directe omgeving van de 

bron uitvoeren  

B13 Plaatmateriaal op deur Voormalig aardappel 
bewaarplaats, 
Plaatmateriaal op deur 

 Op korte termijn saneren 
 Geen werkzaamheden in de directe omgeving van de 

bron uitvoeren  

B14 Golfplaat dakbedekking 
inclusief wandbeplating 

Machineloods, 
Golfplaat dakbedekking 
inclusief wandbeplating 

 Op korte termijn saneren 
 Geen werkzaamheden in de directe omgeving van de 

bron uitvoeren  

B15 Golfplaat dakbedekking Werkplaats, Golfplaat 
dakbedekking 

 Op korte termijn saneren 
 Geen werkzaamheden in de directe omgeving van de 

bron uitvoeren  

B16 Golfplaat dakbedekking Bestrijdingmiddelen 
berging, Golfplaat 
dakbedekking 

 Op korte termijn saneren 
 Geen werkzaamheden in de directe omgeving van de 

bron uitvoeren  

B17 Golfplaat dakbedekking Voormalig aardappel 
bewaarplaats, 
Golfplaat dakbedekking

 Op korte termijn saneren 
 Geen werkzaamheden in de directe omgeving van de 

bron uitvoeren  

B18 Buismateriaal Werkplaats, 
Buismateriaal incl. 
hoedje 

 Op korte termijn saneren 
 Geen werkzaamheden in de directe omgeving van de 

bron uitvoeren  

B19 Golfplaten los in schuur Voormalig aardappel 
bewaarplaats, Los 
golfplaatmateriaal 

 Veiligheidshalve op korte termijn laten saneren om 
verdere beschadiging e.d. te voorkomen 

B20  Buismateriaal als 
dakgoot  

Voormalig aardappel 
bewaarplaats, Dakgoot 

 Op korte termijn saneren 
 Geen werkzaamheden in de directe omgeving van de 

bron uitvoeren  

B21 Golfplaat dakbedekking Werkplaats, 
Dakbedekking 
overkapping 

 Op korte termijn saneren 
 Geen werkzaamheden in de directe omgeving van de 

bron uitvoeren  

 
Van de overige aangetroffen asbesttoepassingen worden geen directe risico’s verwacht. 
 
Beheersplan 
Indien niet op zeer korte termijn wordt gesaneerd wordt op basis van de norm NEN 2991 ‘Lucht- 
Risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt’ 
geadviseerd: een asbestbeheersplan op te stellen. 
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In alle situaties waarin asbesthoudende materialen in een gebouw of constructie aanwezig blijven, behoort 
er door de eigenaar van het gebouw een asbestbeheersplan te worden opgesteld. Hierin zijn maatregelen 
beschreven die tot het moment van sloop behoren te garanderen dat het gebouw veilig te gebruiken is. De 
inhoud van een beheersplan hangt sterk af van de complexiteit van de situatie. Tot het moment van 
renovatie of sloop geldt het asbestbeheersplan. 
 
Verwijdering 
De asbesthoudende toepassingen dienen voor aanvang van de sloop en/of renovatie te worden verwijderd. 
Wij bevelen aan alle asbestverwijderingswerkzaamheden uit te laten voeren door een gespecialiseerd 
asbestverwijderingsbedrijf met een SC-530 procescertificaat. 
 
Informeren betrokkenen 
Omdat het verboden is asbesthoudend materiaal te bewerken, dient te worden vermeden dat in het 
asbesthoudend materiaal wordt gezaagd, geboord, of dat het materiaal op een andere wijze wordt bewerkt. 
Tevens verdient het aanbeveling de gebruikers, het onderhoudspersoneel en de brandweer te informeren 
over de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. 
 
Geldigheidsduur van de rapportage 
De geldigheid van onderhavig rapport is drie jaar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 

1 Verslag vooronderzoek 



 

 

Verslag vooronderzoek 
Ten behoeve van het vooronderzoek zijn de bestekken, bestektekeningen en bouwkundige gegevens 
opgevraagd bij de opdrachtgever. 
 
In de onderstaande tabel zijn de resultaten van het vooronderzoek opgenomen: 
 
 
Bron Informatie 

Interview bewoners  De dakbedekkingen van de schuren zijn asbesthoudend  

Bouwtekeningen bouw schuren  Asbesthoudende  golfplaten 

Bouwtekeningen aanbouw garage 
van de woning 

 Geen aanwijzingen voor asbesthoudende materialen 

 
Voor zover bekend is niet eerder een asbestinventarisatie op de locatie uitgevoerd. 
 
Zover bekend zijn er op de locatie niet recent asbest saneringen uitgevoerd. 
 
Resultaat van het vooronderzoek 
Op basis van de resultaten van de deskresearch en interviews bestaan er aanwijzingen voor de aanwezigheid 
van asbesthoudende toepassingen in het onderzochte object.  
 
De resultaten van het vooronderzoek te beperkt voor het asbestinventarisatieonderzoek. Het risico op 
aantreffen van onvoorzien asbest bij sloop of renovatie wordt hierdoor vergroot. 
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2 Beknopte bouwkundige beschrijving 



 

 

Beknopte bouwkundige beschrijving van de woning en foto impressie van de locatie 
Gebouw omschrijving Woning 
Bouwjaar 1966  
In gebruik Ja 
Dak type Puntdak 
Dak materiaal Dakpannen 
Dakconstructie Hout  
Muren: aard van het materiaal Gemetseld 
Begane grond vloer Beton en hout 
Verdieping vloer(en) Beton 
Verlaagd plafond/materiaal lagen Hout en gips 
Materiaal kozijnen Hout 
Tussenwanden materiaal Gemetseld 
Kruipruimte: materiaal bodem kruipruimte Niet toegankelijk 
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3 Situatieschets 



 

 

De locatie van de asbesthoudende materialen en de niet toegankelijke ruimten zijn rood gemarkeerd. De 
plaats van monsterneming van monsters waar geen asbest is aangetoond is in groen aangegeven. 
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Postbus 133
7400 AC Deventer
Telefoon (0570) 69 99 11
Fax (0570) 69 96 66

Onderdeel

Projectnummer

Opdrachtgever

FormaatProject

Tekeningnummer

StatusSchaal

Gec.

Getek.

Datum

Asbestinventarisatie 

Provincie Noord Brabant 

Kortendijk 2 Nieuw-Vossemeer 

30-11-2015
oku
gbb

1233362

01

A3

DefinitiefN.V.T.

Rood  =  asbesthoudend
Groen = asbestvrij

Legenda:

= Kleefmonster PLM

= Materiaalmonster

Kantoor

Bron 1
Los buismateriaal 

Bron 2
Los golfplaatmateriaal 

Bron 14
Golfplaat dak- en gevel 

bedekking  

Bron 5 
Zeil

abk-101

Bron 9
Los golfplaat 

Bron 10
Wandbeplating

Bron 11
Plaatmateriaal op deur
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Postbus 133
7400 AC Deventer
Telefoon (0570) 69 99 11
Fax (0570) 69 96 66

Onderdeel

Projectnummer

Opdrachtgever

FormaatProject

Tekeningnummer

StatusSchaal

Gec.

Getek.

Datum

Asbestinventarisatie 

Provincie Noord Brabant 

Kortendijk 2 Nieuw-Vossemeer 

30-11-2015
oku
gbb

1233362

02

A3

DefinitiefN.V.T.

Rood  =  asbesthoudend
Groen = asbestvrij

Legenda:

= Materiaalmonster

Bron 15
Golfplaatdakbedekking 

Bron 4  Plafondbeplating
Bron 16 Golfplaat dakbedekking

Bron 20
Dakgoot 

1e verdieping 
Begane grond 

Bron 3
Plaat op deur  

Bron 7
Los buismateriaal 

Bron 8
Los golfplaatmateriaal 

O
verkapping 

Bron 18
Buismateriaal 

Bron 06
Buismateriaal 

Bron 21
Golfplaatdakbedekking  
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Postbus 133
7400 AC Deventer
Telefoon (0570) 69 99 11
Fax (0570) 69 96 66
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Projectnummer

Opdrachtgever

FormaatProject

Tekeningnummer

StatusSchaal

Gec.

Getek.

Datum

Asbestinventarisatie 

Provincie Noord Brabant 

Kortendijk 2 Nieuw-Vossemeer 

30-11-2015
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gbb

1233362

03

A3

DefinitiefN.V.T.

Bron 17
Golfplaatdakbedekking 

Bron 23
Los plaatmateriaal

Bron 12
Plaatmateriaal tegen wand

Bron 19
Los golfplaatmateriaal

Bron 13
Plaatmateriaal op deur 

Bron 20
Dakgoot 

abk-102

abk-104

abk-103

Bron 22
Los golfplaat 
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Postbus 133
7400 AC Deventer
Telefoon (0570) 69 99 11
Fax (0570) 69 96 66

Onderdeel

Projectnummer

Opdrachtgever

FormaatProject

Tekeningnummer

StatusSchaal

Gec.

Getek.

Datum

Asbestinventarisatie 

Provincie Noord Brabant 

Kortendijk 2 Nieuw-Vossemeer 

30-11-2015
oku
gbb

1233362

04

A3

DefinitiefN.V.T.

Bron 24 Plaatmateriaal tegen deur 
Bron 25 Plafondbeplating 

Begane grond 1e verdieping 
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4 Analysecertificaten 
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5 SMA-rt slooprisicoklassebeoordeling 



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 30 november 2015 om 15h03 (433753)

Tauw bv SCA-code:  07 D070090.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [ 07 D070090.01-
1233362]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Kortedijk 2, Nieuw Vossemeer
Projectcode 1233362
Projectnaam Kortedijk 2 Nieuw Vossemeer
Broncode B01 en B07
Bronnaam Losliggende leidingen en buizen

Feiten
Productspecificatie Asbestcement buizen en kanalen
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 3 stuks
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Analysecertificaatnummer 1511-4413

Situatie
Bevestiging Los
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Extra vragen
Vraag: Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk.

Antwoord: Ja

Verwijdering
Handeling Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen

Risicoclassificatie
Risicoklasse 1
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een
Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie." te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(433753)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 30 november 2015 om 15h48 (433780)

Tauw bv SCA-code:  07 D070090.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [ 07 D070090.01-
1233362]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Kortedijk 2, Nieuw Vossemeer
Projectcode 1233362
Projectnaam Kortedijk 2 Nieuw Vossemeer
Broncode B02
Bronnaam Asbestcement golfplaat

Feiten
Productspecificatie Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 4 m²
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Analysecertificaatnummer 1511-4413

Situatie
Bevestiging Los
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Licht
Verweerdheid Licht

Verwijdering
Handeling Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(433780)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 30 november 2015 om 15h48 (433786)

Tauw bv SCA-code:  07 D070090.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [ 07 D070090.01-
1233362]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Kortedijk 2, Nieuw Vossemeer
Projectcode 1233362
Projectnaam Kortedijk 2 Nieuw Vossemeer
Broncode B03
Bronnaam Beplating op deur

Feiten
Productspecificatie Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 1,5 m²
Percentage Chrysotiel 2 - 5 %
Analysecertificaatnummer 1511-4413

Situatie
Bevestiging Asbest afgeschermd of object/constructie/installatie als geheel te verwijderen
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Extra vragen
Vraag: Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk.

Antwoord: Ja

Verwijdering
Handeling Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen

Risicoclassificatie
Risicoklasse 1
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een
Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie." te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(433786)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 30 november 2015 om 15h48 (433797)

Tauw bv SCA-code:  07 D070090.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [ 07 D070090.01-
1233362]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Kortedijk 2, Nieuw Vossemeer
Projectcode 1233362
Projectnaam Kortedijk 2 Nieuw Vossemeer
Broncode B04
Bronnaam Plafondbeplating

Feiten
Productspecificatie Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 20 m²
Percentage Chrysotiel 2 - 5 %
Analysecertificaatnummer 1511-4413

Situatie
Bevestiging Gespijkerd
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Demontage (als geheel verwijderen)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(433797)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 30 november 2015 om 15h48 (433800)

Tauw bv SCA-code:  07 D070090.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [ 07 D070090.01-
1233362]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Kortedijk 2, Nieuw Vossemeer
Projectcode 1233362
Projectnaam Kortedijk 2 Nieuw Vossemeer
Broncode B05
Bronnaam Vinyzeil inclusief onderlaag

Feiten
Productspecificatie Vinylzeil
Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 12 m²
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Analysecertificaatnummer 1511-4413

Situatie
Bevestiging Asbest afgeschermd of object/constructie/installatie als geheel te verwijderen
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Afsteken

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(433800)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 30 november 2015 om 15h48 (433802)

Tauw bv SCA-code:  07 D070090.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [ 07 D070090.01-
1233362]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Kortedijk 2, Nieuw Vossemeer
Projectcode 1233362
Projectnaam Kortedijk 2 Nieuw Vossemeer
Broncode B06
Bronnaam Buizen, leidingen ingestort in betonfundering

Feiten
Productspecificatie Asbestcement buizen en kanalen
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 0,5 m¹
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool 2 - 5 %
Analysecertificaatnummer 1511-4413

Situatie
Bevestiging In specie gezet
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Extra vragen
Vraag: Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk.

Antwoord: Ja

Vraag: De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het
asbesthoudende materiaal nodig zijn.

Antwoord: Ja

Verwijdering
Handeling Overmaats uitboren/uitzagen

Risicoclassificatie
Risicoklasse 1
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een
Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie." te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(433802)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 30 november 2015 om 15h48 (433806)

Tauw bv SCA-code:  07 D070090.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [ 07 D070090.01-
1233362]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Kortedijk 2, Nieuw Vossemeer
Projectcode 1233362
Projectnaam Kortedijk 2 Nieuw Vossemeer
Broncode B08
Bronnaam Asbestcement golfplaat

Feiten
Productspecificatie Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 0,5 m²
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Analysecertificaatnummer 1511-4413

Situatie
Bevestiging Los
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Licht

Extra vragen
Vraag: Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk.

Antwoord: Ja

Verwijdering
Handeling Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen

Risicoclassificatie
Risicoklasse 1
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een
Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie." te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(433806)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 30 november 2015 om 15h48 (433807)

Tauw bv SCA-code:  07 D070090.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [ 07 D070090.01-
1233362]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Kortedijk 2, Nieuw Vossemeer
Projectcode 1233362
Projectnaam Kortedijk 2 Nieuw Vossemeer
Broncode B10,  B12 en B13
Bronnaam Wandbeplating

Feiten
Productspecificatie Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 110 m²
Percentage Chrysotiel 2 - 5 %
Analysecertificaatnummer 1511-4413

Situatie
Bevestiging Gespijkerd
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Zwaar
Verweerdheid Licht

Verwijdering
Handeling Demontage (als geheel verwijderen)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(433807)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 30 november 2015 om 15h48 (433810)

Tauw bv SCA-code:  07 D070090.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [ 07 D070090.01-
1233362]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Kortedijk 2, Nieuw Vossemeer
Projectcode 1233362
Projectnaam Kortedijk 2 Nieuw Vossemeer
Broncode B11
Bronnaam Beplating op deur

Feiten
Productspecificatie Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 1,5 m²
Percentage Chrysotiel 2 - 5 %
Analysecertificaatnummer 1511-4413

Situatie
Bevestiging Asbest afgeschermd of object/constructie/installatie als geheel te verwijderen
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Licht
Verweerdheid Niet

Extra vragen
Vraag: Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk.

Antwoord: Ja

Verwijdering
Handeling Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen

Risicoclassificatie
Risicoklasse 1
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een
Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie." te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(433810)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 30 november 2015 om 15h48 (433830)

Tauw bv SCA-code:  07 D070090.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [ 07 D070090.01-
1233362]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Kortedijk 2, Nieuw Vossemeer
Projectcode 1233362
Projectnaam Kortedijk 2 Nieuw Vossemeer
Broncode B18
Bronnaam Rookgaskanaal/schoorsteenpijp (losstaand)

Feiten
Productspecificatie Asbestcement kanaal
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 3 m¹
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool 2 - 5 %
Analysecertificaatnummer 1511-4413

Situatie
Bevestiging Geklemd met latten en/of beugels (asbesthoudende toepassing zelf is los)
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Licht
Verweerdheid Zwaar

Verwijdering
Handeling Demontage (als geheel verwijderen)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530,  te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden
uitgevoerd.

(433830)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 30 november 2015 om 15h48 (433844)

Tauw bv SCA-code:  07 D070090.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [ 07 D070090.01-
1233362]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Kortedijk 2, Nieuw Vossemeer
Projectcode 1233362
Projectnaam Kortedijk 2 Nieuw Vossemeer
Broncode B19
Bronnaam Asbestcement golfplaat

Feiten
Productspecificatie Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 0,5 m²
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Analysecertificaatnummer 1511-4413

Situatie
Bevestiging Los
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Licht
Verweerdheid Licht

Extra vragen
Vraag: Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk.

Antwoord: Ja

Verwijdering
Handeling Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen

Risicoclassificatie
Risicoklasse 1
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een
Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie." te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(433844)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 30 november 2015 om 15h48 (433854)

Tauw bv SCA-code:  07 D070090.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [ 07 D070090.01-
1233362]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Kortedijk 2, Nieuw Vossemeer
Projectcode 1233362
Projectnaam Kortedijk 2 Nieuw Vossemeer
Broncode B20
Bronnaam Dakgoot

Feiten
Productspecificatie Asbestcement overige materialen
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 18 m¹
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Analysecertificaatnummer 1511-4413

Situatie
Bevestiging Asbest afgeschermd of object/constructie/installatie als geheel te verwijderen
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Licht
Verweerdheid Zwaar

Verwijdering
Handeling Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530,  te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden
uitgevoerd.

(433854)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 30 november 2015 om 15h48 (433856)

Tauw bv SCA-code:  07 D070090.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [ 07 D070090.01-
1233362]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Kortedijk 2, Nieuw Vossemeer
Projectcode 1233362
Projectnaam Kortedijk 2 Nieuw Vossemeer
Broncode B23
Bronnaam Asbestcement vlakke plaat

Feiten
Productspecificatie Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 2 m²
Percentage Chrysotiel 2 - 5 %
Analysecertificaatnummer 1511-4413

Situatie
Bevestiging Los
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Extra vragen
Vraag: Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk.

Antwoord: Ja

Verwijdering
Handeling Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen

Risicoclassificatie
Risicoklasse 1
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een
Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie." te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(433856)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 30 november 2015 om 15h48 (433868)

Tauw bv SCA-code:  07 D070090.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [ 07 D070090.01-
1233362]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Kortedijk 2, Nieuw Vossemeer
Projectcode 1233362
Projectnaam Kortedijk 2 Nieuw Vossemeer
Broncode B24
Bronnaam Beplating op deur

Feiten
Productspecificatie Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 1,5 m²
Percentage Chrysotiel 2 - 5 %
Analysecertificaatnummer 1511-4413

Situatie
Bevestiging Asbest afgeschermd of object/constructie/installatie als geheel te verwijderen
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Extra vragen
Vraag: Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk.

Antwoord: Ja

Verwijdering
Handeling Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen

Risicoclassificatie
Risicoklasse 1
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een
Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie." te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(433868)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 30 november 2015 om 15h48 (433871)

Tauw bv SCA-code:  07 D070090.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [ 07 D070090.01-
1233362]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Kortedijk 2, Nieuw Vossemeer
Projectcode 1233362
Projectnaam Kortedijk 2 Nieuw Vossemeer
Broncode B25
Bronnaam Plafondbeplating

Feiten
Productspecificatie Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 2 m²
Percentage Chrysotiel 2 - 5 %
Analysecertificaatnummer 1511-4413

Situatie
Bevestiging Gespijkerd
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Demontage (als geheel verwijderen)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(433871)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 30 november 2015 om 15h48 (433824)

Tauw bv SCA-code:  07 D070090.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [ 07 D070090.01-
1233362]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Kortedijk 2, Nieuw Vossemeer
Projectcode 1233362
Projectnaam Kortedijk 2 Nieuw Vossemeer
Broncode Bron 14, 15, 16, 17 en 21
Bronnaam Dakbeplating

Feiten
Productspecificatie Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 1.300 m²
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool 2 - 5 %
Analysecertificaatnummer 1511-4413

Situatie
Bevestiging Geschroefd
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Licht
Verweerdheid Zwaar

Verwijdering
Handeling Demontage (als geheel verwijderen)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530,  te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden
uitgevoerd.

(433824)
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6 Verplichtingen opdrachtgever overeenkomstig wet- en regelgeving 



 

  

Verplichtingen opdrachtgever overeenkomstig wet en regelgeving; conform de SC-540 bijlage B 
appendix A (verplicht onderdeel SC-540) 

 

1. Algemeen 
Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan de vergunning ligt een 
asbestinventarisatierapport ten grondslag. 

 

Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarmee de houder van de vergunning? 
1. De eigenaar van een bouwwerk 
2. Namens de eigenaar van het bouwwerk: adviesbureau 
3. Gebruiker van een bouwwerk 

 

Toelichting: 

1. De houder van de vergunning blijft voor de gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de 

rapportage als sanering. Is het niet volledig en dus niet geschikt voor afgifte sloopvergunning, dan spreekt 

de gemeente de aanvrager van de vergunning aan. Deze spreekt vervolgens het onderzoeksbureau aan. 

Dit geldt eveneens voor de asbestverwijdering 

2. Als gewerkt wordt in strijd met de voorschriften, spreekt de gemeente de houder van de vergunning in 

eerste instantie aan, in tweede instantie de asbestverwijderaar 

 

De onder de punten 1 tot en met 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de 
asbestinventarisatie, de asbestverwijdering, als de eindbeoordeling. Hij hoeft niet per se opdrachtgever te zijn 
voor de eindbeoordeling. Dit kan hij overlaten aan het verwijderingsbedrijf, hetgeen ook logisch is. 

 

De opdrachtgever is degene die: 
1. De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor 

asbestinventarisatie 
2. De sloopvergunning bij de gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor het voornemen tot slopen 

/ verwijderen 
3. De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een laboratorium 

c.q. inspectie-instelling dat / die daarvoor is geaccrediteerd 
4. De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf dat in het bezit is van 

een geldig certificaat voor asbest verwijderen 
5. De gemeente minimaal één week vóór uitvoering op de hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata en -

tijdstippen 
6. De stortbon en het vrijgavebewijs van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt 
7. De gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de resultaten van de 

eindbeoordeling 
8. De facturen voor de verleende diensten (1 tot en met 4) ontvangt en betaalt 

De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het 
asbestverwijderingsbedrijf, doch blijft verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren 
(inventarisatierapport en sloopvergunning) op het werk. 



 

 

2. Asbestverwijderingsbesluit 2005 
De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren (inventarisatierapport en 
sloopvergunning) op het werk vindt zijn wettelijke basis in paragraaf 2, artikel 3 en 5 en paragraaf 4, artikel 10 
van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. 

 

De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, asbestverwijdering en 
eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij in het bezit zijn van de wettelijk verplichte 
certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld in artikel 4.54a, 4.54d en 4.55a van het Arbobesluit / 
Asbestverwijderingsbesluit 2005. 

 

3. Asbestinventarisatierapport 
Ontleend aan Asbestverwijderingsbesluit 2005, Stb 704 d.d. 16 december 2005 en Stb 87  
d.d. 20 februari 2006 

 

Paragraaf 2 - Asbestinventarisatie 
Artikel 3-1-b: 
lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de opdrachtgever) 
…. beschikt over een asbestinventarisatierapport. 

 

Artikel 3-2-b: 
ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) verwijderen (= dus de opdrachtgever) 
…. beschikt over een asbestinventarisatierapport. 

 

Artikel 5: 
Degene die de handelingen van paragraaf 3 doet / laat verrichten (= dus de opdrachtgever), verstrekt voordat 
de handeling wordt verricht, een afschrift van het inventarisatierapport aan degene die de handeling verricht 
(= dus het asbestverwijderingsbedrijf). 

 

Conclusie 
Artikel 3 en 5 zijn heel duidelijk: 
De opdrachtgever beschikt over een inventarisatierapport en geeft een afschrift van dat rapport aan degene 
die het asbest verwijdert. 
Hoe de opdrachtgever aan dat rapport komt, staat niet vermeld. Hij moet er gewoon over beschikken, dus het 
zelf regelen. 
Zie ook artikel 4.54a-1 tot en met 5 en 4.54d-5 (toevoeging aan Arbo-besluit). 



 

  

 

Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit 

Artikel 4.54a. Asbestinventarisatie 

1. Voordat een handeling als bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b of d, wordt aangevangen, wordt de aanwezigheid 

van asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten volledig geïnventariseerd en 

worden de resultaten hiervan opgenomen in een inventarisatierapport 

2. Het eerste lid is van toepassing indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan asbest of asbesthoudende 

producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten 

3. De inventarisatie en het inventarisatierapport, bedoeld in het eerste lid, worden uitgevoerd, onderscheidenlijk opgesteld, door 

een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestinventarisatie dat is afgegeven door Onze Minister of een 

certificerende instelling 

4. Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt aan het bedrijf, bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, die de 

handeling, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b, of d, verricht 

5. Het certificaat of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan een ambtenaar 

als bedoeld in artikel 24 van de wet 

 

Artikel 4.54d. Asbestverwijdering 

1. De handelingen, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, met uitzondering van de handelingen, bedoeld in artikel 4.54b, onderdeel 

b tot en met i, worden verricht volgens een vooraf opgesteld werkplan als bedoeld in artikel 4.55 door een bedrijf dat in het 

bezit is van een certificaat voor asbestverwijdering, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling 

2. Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval een persoon als bedoeld in het derde lid werkzaam 

3. De handelingen, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder voortdurend toezicht van een persoon die in het 

bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid voor het toezicht houden op het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is 

afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling 

4. Voorzover de handelingen, bedoeld in het eerste lid, mede worden verricht door een andere persoon dan de persoon, 

bedoeld in het derde lid, is deze andere persoon in het bezit van een certificaat van vakbekwaamheid voor het verwijderen 

van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling 

5. Voordat wordt aangevangen met de handelingen, bedoeld in het eerste lid, is het bedrijf, bedoeld in het eerste lid, in het bezit 

van een afschrift van een inventarisatierapport als bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid 

6. De certificaten, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, of afschriften daarvan en een afschrift van het 

inventarisatierapport, bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond 

aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet 

 

Paragraaf 4 - Bouwwerken 
Artikel 10: 
Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de vergunning van Burgemeester en 
Wethouders. Bij een aanvraag om een sloopvergunning moet een inventarisatierapport worden overlegd 
(artikel 10j). 
De houder van de sloopvergunning moet een afschrift van die vergunning ter hand stellen aan het bedrijf dat 
de sloop uitvoert. 



 

  

 

 

 

 

 

 

Bijlage 

7 Evaluatieformulier 



 

  

Evaluatieformulier als verplicht onderdeel van het inventarisatierapport 
 
1. Asbestinventarisatie type A 

Naam inventarisatiebedrijf Tauw bv 

Ascert-code 07-D070 090.01 

Rapportnummer R001-1233362OKU-mfv-V01-NL 

Vrijgavedatum 3 december 2015 

 

2. Asbestinventarisatie type B 

Naam inventarisatiebedrijf  

Ascert-code  

Rapportnummer  

Vrijgavedatum  

 

3. Asbestinventarisatie van onvoorzien asbest 

Naam inventarisatiebedrijf  

Ascert-code  

Rapportnummer  

Vrijgavedatum  

 

Omschrijving onvoorzien asbest 

Omschrijving Plaats Hoeveelheid 

   

 

Asbestverwijderingsbedrijf 

Naam  

Ascert-code  

Naam Handtekening  

Verzonden naar 1 2 3 4 5 6 7 

Door (naam)        

Datum        

Paraaf        

Verzendlijst AIB type A AIB type B AIB onvoorzien Gemeente Eigenaar Opdrachtgever  
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 Contactpersoon Jacinta Hack  

Datum 4 november 2015  

Kenmerk N008-1233362HKJ-hgm-V01  

Quickscan beschermde flora en fauna in het kader 
van bodemsanering Kortendijk 2, Nieuw-Vossemeer 
 
 

1 Inleiding 
 
1.1 Aanleiding en doel 
Tauw heeft onderzoek gedaan naar de consequenties van natuurwetgeving voor de uitvoering 
van sloopwerkzaamheden aan de Kortendijk 2 te Nieuw-Vossemeer. Deze werkzaamheden zijn 
gepland ten behoeve van een bodemsanering. De aanleiding van de bodemsanering ligt in de 
aanwezigheid van een geval van ernstige bodemverontreiniging met olie, bestrijdingsmiddelen en 
vooral arseen. Er is sprake van een spoedeisend geval (door verspreidingsrisico’s). Doel van 
deze sanering is het opheffen van de risico’s en het terrein geschikt te maken voor het 
(toekomstige) gebruik, wonen met tuin, rekening houdend met de situatie, wensen en eisen van 
de bewoners (tevens eigenaren) van de locaties Kortendijk 2 en (voor een klein deel)  
Kortendijk 4. 
 
Bij alle ruimtelijke ingrepen en plannen dient aannemelijk gemaakt te worden dat het voornemen 
uitvoerbaar is. Een inschatting van eventuele belemmeringen op het gebied van 
natuurbescherming is hier onderdeel van. Al tijdens de planvorming dient daarom inzichtelijk 
gemaakt te worden of er (mogelijk) sprake is van effecten op beschermde natuurwaarden, of er 
voldoende mogelijkheden zijn om eventuele effecten te voorkomen, mitigeren of compenseren, 
en of hiervoor een ontheffing- of vergunningsplicht geldt. 
 
In deze notitie wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:  
 Welke natuurwetgeving is van belang? 
 In hoeverre is de beoogde ontwikkeling (mogelijk) strijdig met deze wetgeving? 
 Welke consequenties zijn daar aan verbonden? 
 Wat betekent dit voor de verdere planvorming en uitvoering? 
 
De planlocatie is gelegen aan de zuidrand van Nieuw-Vossemeer. De afstand tot het meest 
nabije Natura 2000-gebied bedraagt circa zeven kilometer. De afstand tot het meest nabij 
gelegen deel van het Nationaal Natuurnetwerk (de voormalige Ecologische hoofdstructuur (EHS)) 
bedraagt circa 50 meter.  
  

Notitie 
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Gezien de huidige situatie/inrichting van het planperceel, en de aard en het lokale karakter van de 
ingreep worden effecten op Natura 2000-gebieden en het Nationaal Natuurnetwerk uitgesloten. 
Deze toetsing richt zich daarom alleen op het beschermingsregime voortkomend uit de Flora- en 
faunawet.  
Een uitgebreide beschrijving van de relevante natuurwetgeving is opgenomen op de website van 
Tauw (www.tauw.nl/natuurwetgeving/flora-en-faunawetgeving). 
 
1.2 Werkwijze 
De mogelijke aanwezigheid van beschermde gebieden en/ of beschermde soorten is in eerste 
instantie bepaald aan de hand van de volgende gegevens: 
 Een oriënterend veldbezoek op 30 oktober 2015 
 Regionale en landelijke verspreidingsatlassen en –data 
 De Natuurkaart van Tauw.  
 
Op basis van verschillende literatuurbronnen is nader bekeken welke beschermde soorten in of in 
de omgeving van het planperceel voorkomen. Vervolgens is tijdens het oriënterende veldbezoek 
gecontroleerd in hoeverre soorten daadwerkelijk in het planperceel kunnen voorkomen of in 
hoeverre de locatie voldoet aan de eisen die deze soorten aan hun leefomgeving stellen. Dit heeft 
geresulteerd in een overzicht van de soorten die daadwerkelijk in of nabij de planlocatie verwacht 
worden. Tenslotte is getoetst of het beoogde voornemen een effect kan hebben op deze 
verwachte aanwezige beschermde soort(en). 
 
Bij ecologische veldwerkzaamheden is een volledige garantie over de aanwezige soorten niet te 
geven. Door de inzet van ter zake kundige ecologen en landelijk geaccepteerde 
onderzoeksmethodes wordt onze onderzoekskwaliteit zoveel mogelijk gewaarborgd. Mede in dit 
kader is Tauw aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus, een samenwerkingsverband van 
adviesbureaus die ecologisch advieswerk geven en ecologisch onderzoek verrichten, opgericht 
met als doel de kwaliteit van ecologische advisering te verbeteren. 
 
1.3 Situatie en beoogde ontwikkeling 
Figuur 1.1 geeft de ligging van het perceel en de daarop aanwezige gebouwen weer. Figuur 1.2 
geeft een impressie van het plangebied weer. Op het perceel zijn een woonhuis en een grote 
opslagschuur aanwezig, inclusief enkele aanbouwtjes. In de voortuin en aan de westkant van de 
schuur staan enkele grotere bomen. Het gedeelte ten zuidwesten van de schuur ligt al enige tijd 
braak. Hier ligt ook wat (verhardings-)materiaal opgeslagen. 
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Beoogde ontwikkeling 
In verband met de beoogde sanering is het noodzakelijk dat alle aanwezige gebouwen, 
verharding, bomen en vegetatie verdwijnen. Na een geslaagde sanering wordt de grond weer 
geschikt gemaakt voor bewoning. 
 
 

 
Figuur 1.1 Ligging plangebied aan de Kortendijk 2 te Nieuw-Vossemeer 
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Figuur 1.2 Impressie planperceel 
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2 Toetsing 
 
2.1 Hoe beschermt de Flora- en faunawet soorten? 
De bescherming van inheemse dier- en plantensoorten is vastgelegd in de Flora- en faunawet 
(hierna Ffw). De wet maakt onderscheid in vier categorieën beschermde soorten namelijk: 
 Tabel 1-soorten: De meest algemene, niet bedreigde soorten. Voor deze soorten geldt een 

vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen, bestendig gebruik of bestendig beheer en 
onderhoud. Deze soorten worden in dit rapport niet specifiek benoemd. Rode Lijstsoorten 
zonder beschermde status zijn evenmin opgenomen, omdat deze soorten niet allemaal bij 
wet beschermd zijn 

 Tabel 2-soorten: Beschermde soorten. Hiervoor geldt een vrijstelling bij bestendig gebruik of 
bestendig beheer en onderhoud wanneer wordt gehandeld volgens een geaccordeerde en 
door de initiatiefnemer onderschreven gedragscode 

 Tabel 3-soorten: Strikt beschermde soorten bestaande uit de Habitatrichtlijnsoorten en een 
selectie van bedreigde soorten 

 
De vierde categorie betreft de soortgroep vogels. Via de Ffw zijn alle broedende vogels en hun 
broedplaatsen, en de functionele omgeving van de broedplaatsen, beschermd. Van een beperkt 
aantal vogelsoorten zijn rust- en verblijfplaatsen en de functionele omgeving zelfs jaarrond 
beschermd. Bij de jaarrond beschermde vogelsoorten wordt onderscheid gemaakt in vijf 
categorieën: de nesten van vogelsoorten van categorie 1 tot en met 4 zijn in alle gevallen 
jaarrond beschermd, terwijl de nesten van categorie 5-soorten dat in principe alleen tijdens de 
broedperiode zijn. Bij de laatste categorie geldt echter dat wanneer ‘zwaarwegende feiten of 
ecologische omstandigheden’ dat rechtvaardigen, ook de nesten van categorie 5 soorten jaarrond 
beschermd kunnen zijn.  
In de Ffw is tevens een zorgplicht opgenomen die inhoudt dat handelingen, die nadelige gevolgen 
kunnen hebben voor planten en dieren, zoveel als mogelijk achterwege dienen te worden 
gelaten. Eventueel dienen ook maatregelen te worden genomen om dergelijke gevolgen te 
beperken. Deze zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, 
ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend. Zie hiervoor ook: 
www.tauw.nl/natuurwetgeving/flora-en-faunawetgeving/zorgplicht. 
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2.2 Effectbeoordeling beschermde soorten 
 
Flora 
Op basis van globale verspreidingsgegevens (www.floron.nl) kunnen bijenorchis, brede orchis 
(incl. rietorchis & veenorchis), gele helmbloem, hondskruid, moeraswespenorchis, 
steenbreekvaren, tongvaren, vleeskleurige orchis, waterdrieblad en wilde marjolein (tabel 2) in of 
in de nabijheid van het planperceel voorkomen.  
Een groot deel van de locatie heeft een (voormalige) agrarische functie. De tuin rondom het 
woonhuis wordt intensief onderhouden en biedt weinig tot geen ruimte aan in het wild 
voorkomende vaatplantsoorten. Op het braakliggende deel lijkt onkruid vooral met chemische 
middelen bestreden te worden (veel mosvorming en dichtgeslagen bodem). Er zijn dan ook geen 
(standplaatsen van) beschermde vaatplanten aangetroffen. Zodoende wordt een negatief effect 
voor beschermde flora uitgesloten. 
 
Grondgebonden zoogdieren 
Op basis van globale verspreidingsgegevens (Broekhuizen et al., 1992; Thissen et al., 2010) 
kunnen das en noordse woelmuis (tabel 3) in of in de nabijheid van het plangebied voorkomen. 
Op het planperceel ontbreken beide soorten echter, omdat het habitat volkomen ongeschikt is als 
leefgebied. Hiermee wordt een negatief effect op beschermde grondgebonden zoogdieren 
uitgesloten.  
 
Vleermuizen 
Hoewel vleermuizen zoogdieren zijn, worden deze vanwege hun afwijkende eigenschappen als 
afzonderlijke groep behandeld. Op basis van globale verspreidingsgegevens (Limpens et 
al.,1997) kunnen baardvleermuis, franjestaart, gewone dwergvleermuis, gewone 
grootoorvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en watervleermuis (allen 
tabel 3) in of in de nabijheid van het plangebied voorkomen. 
 
Verblijfplaatsen 
Vleermuizen gebruiken holtes en spleten in gebouwen en bomen als verblijfplaats.  
In de voortuin en naast de opslagschuur bevinden zich diverse bomen waarin echter geen 
geschikte holtes aanwezig zijn. Hierdoor is een negatief effect op verblijfplaatsen voor 
boombewonende vleermuissoorten franjestaart, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis en 
watervleermuis uitgesloten.  
In het woonhuis en de schuur bevinden zich wel diverse geschikte holtes en spleten die door 
gebouwbewonende vleermuissoorten als baardvleermuis, gewone dwergvleermuis, gewone 
grootoorvleermuis en laatvlieger gebruikt kunnen worden. Zeker is dat de aangrenzende woning 
aan Kortendijk 4 door vleermuizen wordt gebruikt (uitwerpselen op vensterbank). 
Door de werkzaamheden verdwijnen -mogelijk- aanwezige verblijfplaatsen waardoor een negatief 
effect op gebouwbewonende vleermuissoorten niet op voorhand is uit te sluiten. 
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Foerageergebied en vliegroutes 
Vleermuizen maken gebruik van luwe en donkere delen langs (lijnvormige) geleidende 
groenstructuren, gebouwen of langs watergangen als foerageergebied en/of als vliegroute. 
Vleermuizen zijn van vliegroutes afhankelijk om zich tussen verblijfplaatsen en 
foerageergebieden te verplaatsen.  
Het is niet uitgesloten dat de gebouwen en de bomen op het planperceel geschikt 
foerageergebied en vliegroutes voor vleermuizen vormen.  
Door de werkzaamheden verdwijnen deze -mogelijk- aanwezige functies van foerageergebied en 
vliegroute, waardoor een negatief effect op vleermuizen niet op voorhand is uit te sluiten. 
 
Vogels 
 
Vogels met jaarrond beschermde nestlocatie – 
Op basis van globale verspreidingsgegevens (Hustings & Vergeer, 2002; www.sovon.nl) kunnen 
boomvalk, buizerd, gierzwaluw, havik, huismus, kerkuil, ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, 
sperwer, steenuil en wespendief in of in de nabijheid van het planperceel broeden.  
 
Tijdens het veldbezoek zijn de bomen gecontroleerd op aanwezigheid van jaarrond beschermde 
nestlocaties van boomvalk, buizerd, havik, ransuil, roek, sperwer en wespendief. Deze zijn niet 
aangetroffen. Ooievaar en slechtvalk broeden doorgaans in kunstmatige nesten zoals op 
nestpalen en in valkenkasten. Beide constructies zijn niet aanwezig.  
Voor deze soorten is een negatief effect daarmee uitgesloten. 
 
Huismus, gierzwaluw, kerkuil en steenuil zijn voor geschikte broedplaatsen afhankelijk van 
bebouwing. De ruimte onder de dakpannen van het woonhuis biedt geschikte nestmogelijkheden 
voor huismus en gierzwaluw. Volgens de bewoonster broedt in ieder geval een aantal 
huismussen onder de dakpannen aan de westelijke kant van het huis. 
Hoewel geen braakballen of andere sporen van uilen in en rond de schuur werden gevonden 
tijdens het veldbezoek, is op voorhand niet uit te sluiten dat hier vaste nestlocaties van kerk- en/of 
steenuil aanwezig zijn. 
 
Algemene broedvogels 
In en in de nabijheid van het plangebied kunnen diverse algemene broedvogels voorkomen.  
De struiken en bomen in de tuin, de opslag van materiaal naast de schuur en de verschillende 
ruimtes en ‘overhoekjes’ in de schuur vormen geschikte nestlocaties voor soorten als merel, 
roodborst, witte kwikstaart, boerenzwaluw et cetera. Diverse soorten broedvogels kunnen (gaan) 
broeden in de (omgeving van) het plangebied. Bij werkzaamheden in het broedseizoen (medio 
maart tot medio augustus) kunnen (nesten van) broedende vogels worden verstoord. Ook kunnen 
eieren worden beschadigd en jongen worden verwond en gedood.  
Zodoende dienen de werkzaamheden te starten voorafgaand aan het vogelbroedseizoen of te 
starten na het vogelbroedseizoen.  
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Globaal loopt het vogelbroedseizoen van medio maart tot medio augustus. Let wel dat de Ffw 
geen standaardperiode hanteert en dat broedende vogels ook buiten deze periode beschermd 
zijn.  
 
Reptielen en amfibieën  
Op basis van verspreidingsgegevens (Creemers et al. 2009; Herder et al. 2011) kan 
rugstreeppad (tabel 3) in of in de nabijheid van het planperceel voorkomen. Doordat het in en in 
de directe omgeving van het plangebied ontbreekt aan poelen en ander oppervlakte water wordt 
de aanwezigheid van rugstreeppad in de huidige situatie uitgesloten.  
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is echter niet uit te sluiten dat er tijdelijk wel 
geschikt habitat ontstaat (relatief kaal zanderig terrein, plasvorming door grond- of regenwater  
et cetera). Rugstreeppadden kunnen na de overwinteringsperiode grote afstanden afleggen, op 
zoek naar geschikt voortplantingshabitat. Het is dan niet op voorhand uit te sluiten dat tijdens de 
werkzaamheden rugstreeppadden het planperceel bereiken. In dat geval is een negatief effect op 
deze soort ook niet uit te sluiten.  
Aanwezigheid van rugstreeppad binnen het plangebied kan worden voorkomen door tijdig een 
amfibieënscherm rond het planperceel aan te brengen waarmee het ontoegankelijk wordt 
gemaakt voor deze soort. 
 
Vissen 
In en rond het planperceel is geen (geschikt) oppervlakte water aanwezig, waardoor 
aanwezigheid van vissen -en daarmee een negatief effect op beschermde vissen- wordt 
uitgesloten. 
 
Libellen en dagvlinders 
Diverse libellen en dagvlinders zijn in de Ffw beschermd. Op basis van verspreidingsgegevens 
(Bos et al. 2006; Dijkstra et al. 2002; EIS-Nederland et al. 2007) zijn er binnen en rond het 
planperceel geen beschermde libel- en dagvlindersoorten te verwachten. Derhalve wordt een 
negatief effect op populaties van beschermde libellen en dagvlinders uitgesloten. 
 
Overige ongewervelden 
Als ongewervelden zijn in de Ffw naast dagvlinders en libellen ook enkele kevers (vliegend hert, 
brede geelrandwaterroofkever, gestreepte waterroofkever, juchtleerkever, vermiljoenkever en 
heldenbok), weekdieren (platte schijfhoren en bataafse stroommossel) en een kreeftachtige (de 
inheemse rivierkreeft) beschermd door de Flora- en faunawet.  
Op basis van verspreidingsgegevens is aanwezigheid van één of meerdere van deze soorten 
binnen of nabij het plangebied niet te verwachten. Effecten op deze soorten worden dan ook 
uitgesloten. 
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2.3 Conclusies toetsing Flora- en faunawet 
In tabel 2.1 zijn de beschermde tabel 2 en 3-soorten uit de Flora- en faunawet opgenomen 
waarvan niet met zekerheid uitgesloten kan worden dat zij geschaad worden door de ingreep.  
De verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet die daarbij overtreden worden zijn eveneens 
weergegeven. 
 
 
Tabel 2.1: Door de Flora- en faunawet beschermde soorten (tabel 2/3 en vogels) die mogelijk geschaad 
worden 

 
Soortgroep Effecten Verbodsbepalingen* 

Vleermuizen Verwijderen van mogelijke verblijfplaatsen, 

foerageergebied en vliegroutes 

Artikel 9,10 en 11 

Broedvogels, tijdens broedseizoen Geen effecten op vogels tijdens broedseizoen mits 

uitvoering buiten vogelbroedseizoen of als een ter 

zake kundige heeft vastgesteld dat er geen 

broedende vogels binnen de invloedsfeer van de 

werkzaamheden aanwezig zijn. 

Nvt, mits is voldaan aan 

de voorwaarden uit de 

kolom ‘effecten’ 

Broedvogels, vaste verblijfplaatsen Verwijderen van mogelijke nestlocaties van 

huismus, gierzwaluw, kerkuil en steenuil. 

Artikel 11 

Reptielen en amfibieën Geen effecten op rugstreeppad mits vroegtijdig 

amfibiescherm wordt aangebracht. Schem 

aanbrengen voor de paddentrek (eind juli, augustus) 

Nvt, mits is voldaan aan 

de voorwaarden uit de 

kolom ‘effecten’ 

Overige soortgroepen Geen (effecten op) tabel 2/3-soorten  Nvt 

*Toelichting verbodsbepalingen tabel (zie voor volledige tekst Hoofdstuk 3 van de Flora- en faunawet 

‘Algemene verbodsbepalingen’): 

Artikel 9: Het is verboden beschermde dieren te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog 

daarop op te sporen. 

Artikel 10: Het is verboden beschermde dieren opzettelijk te verontrusten. 

Artikel 11: Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde 

dieren te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.  
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3 Conclusies  
 
Tauw heeft onderzoek gedaan naar de consequenties van natuurwetgeving voor de uitvoering 
van sloopwerkzaamheden aan de Kortendijk 2 te Nieuw-Vossemeer.  
 
Toetsing van de voorgenomen werkzaamheden aan door de Flora- en faunawet beschermde 
natuurwaarden laat zien dat de voorgenomen werkzaamheden mogelijk een negatief effect 
hebben op verblijfplaatsen van vleermuizen (inclusief de functies van foerageergebied en 
vliegroute) en op nestlocaties van huismus, gierzwaluw, kerkuil en steenuil.  
Nader (veld)onderzoek naar de exacte aanwezigheid van en het gebruik van de planlocatie door 
vleermuizen, huismus, gierzwaluw, kerkuil en steenuil is daarom noodzakelijk. Deze onderzoeken 
vinden doorgaans plaats vanaf februari en worden afgerond in oktober. Afhankelijk van de 
resultaten van het nader onderzoek is wellicht een ontheffing van de Flora- en faunawet is nodig.  
 
Negatieve effecten op broedende vogels en rugstreeppad zijn te voorkomen door 
werkzaamheden buiten het broedseizoen (globaal tussen maart en juli) uit te voeren en bij 
voorafgaand aan de werkzaamheden een amfibiescherm te plaatsen. Het amfibieën scherm dient 
in de periode tussen mei en begin augustus geplaatst te worden.  
 
Voor de overige beschermde soorten wordt geen negatief effect verwacht.  
 
Afhankelijk van de tijd tussen dit onderliggende onderzoek en de uitvoering van de geplande 
werkzaamheden, kan een actualiserend of aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn naar de 
aanwezigheid van beschermde plant- en diersoorten. Met name bij het in onbruik raken van 
grond en/of bebouwing is de kans op (nieuw)vestiging van beschermde soorten aanwezig.  
De conclusies van dit onderzoek zijn daarom hooguit enkele jaren geldig. 
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Indicatieve bemalingsberekening Kortendijk 2 te 
Nieuw Vossemeer 
 
Voor de dimensionering, vergunningaanvraag en kostenraming van de sanering ter plaatse van 
Kortendijk 2 te Nieuw Vossemeer, is het noodzakelijk om meer informatie van de benodigde 
bemaling te hebben. Daarom is een indicatieve bemalingsberekening uitgevoerd. Hiervoor is de 
bodemopbouw en geohydrologie in beeld gebracht, waarna de bemalingsdebieten en het 
waterbezwaar is berekend. Om meer inzicht te krijgen in de bodemopbouw en de geohydrologie 
zijn boringen gezet en doorlatendheidsmetingen uitgevoerd. Op basis van het berekende 
bemalingsdebiet en waterbezwaar is inzicht gegeven of de onttrekking en lozing meldings- of 
vergunningsplichtig is in het kader van de Waterwet. Eventuele negatieve effecten van de 
bemaling op de omgeving zijn nog niet in beeld gebracht. 
 

1 Bodemopbouw en geohydrologie 
 
1.1 Bodemopbouw 
Op basis van het AHN2 is de maaiveldhoogte geschat op NAP +0,7 m. In tabel 1.1 is de lokale 
bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie schematisch weergegeven.  
Deze schematisatie is gebaseerd op de volgende bronnen: 
 Boringen en sonderingen opgevraagd bij het DINOloket van TNO 
 Regionaal Geohydrologisch Informatiesysteem van TNO (REGIS II v2.1) 
 Verkennend, actualiserend en nader bodemonderzoek aan de Kortendijk 2 te Nieuw-

Vossemeer(NB085100058), Milon, d.d. 28 januari 2015 
 Boringen Tauw, zie voor boorprofielen bijlage 1 en voor de locaties van de boringen zie 

bijlage 2 
 
Tabel 1.1 Schematische bodemopbouw. 

 
Diepte (m -mv) Samenstelling  Geohydrologische eenheid 

0 tot circa 3,5 Fijn zand, matig kleiig, zwak humeus. 

Plaatselijk zijn kleilaagjes en is puin 

aanwezig. 

Ophooglaag (freatisch pakket) 

Circa 3,5 tot circa 15 Klei en veen  Deklaag 

Circa 15 tot circa 20 Zand Eerste watervoerend pakket 

Notitie 
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1.2 Grondwaterstanden en stijghoogten 
Uit de isohypsenkaarten van het bodemonderzoek blijkt dat de freatische grondwaterstand ter 
plaatse van de onderzoekslocatie varieert van NAP -0,35 m tot NAP +0,0 m (0,7 à 1,05 m –mv). 
De grondwaterstroming is zuidwestelijk gericht.  
 
Tijdens de uitvoering van doorlatendheidsmetingen (handmatig gemeten) op 11 november 2015 
was in peilbuis 1743 de gemeten grondwaterstand NAP -0,68 m (1,38 m -mv) en in peilbuis 1745 
was de gemeten grondwaterstand NAP -0,25 m (0,95 m -mv). Op 2 december 2015 was tijdens 
de uitvoering van de doorlatendheidsmetingen (gemeten met datalogger) in peilbuis 1743 de 
gemeten grondwaterstand NAP +0,46 m (0,24 m -mv) en bij peilbuis 1745 was de gemeten 
grondwaterstand NAP +0,04 m (0,66 m -mv). 
 
Uit de Digitale Grondwaterkaart van Nederland blijkt dat de stijghoogte in het eerste 
watervoerend pakket circa NAP +0,0 m. Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat de situatie 
intermediair is.  
 
Uit de legger van waterschap Brabantse Delta zijn er in de omgeving geen kern- of 
beschermingszones van waterkeringen aanwezig. 
 
1.3 Doorlatendheid 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn door Tauw op 11 november 2015 en 2 december 2015 
doorlatendheidsmetingen uitgevoerd in de verzadigde zone van de bodem. Op 11 november 
2015 is de daling van de waterstand handmatig gemeten en op 2 december 2015 is de 
waterstandsdaling gemeten met behulp van een datalogger. De doorlatendheden zijn getoetst 
aan de classificatie volgens het Cultuurtechnisch Vademecum, 2000. In onderstaand tabel 1.2  
is de classificatie van de doorlatendheid weergegeven.  
 
Tabel 1.2 Classificatie doorlatendheid. 

  
Doorlatendheid (m/dag) Classificatie  

<0,01 Zeer slecht doorlatend 

0,01 – 0,1 Slecht doorlatend 

0,1 – 0,5 Matig doorlatend 

0,5 – 1,0 Vrij goed doorlatend 

1,0 – 10 Goed doorlatend 

>10  Zeer goed doorlatend 
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De verzadigde zone betreft de zone onder de grondwaterstand. De verzadigde doorlatendheid is 
gemeten met de fallhead methode. Hierbij is gemeten hoe lang het duurt voordat een 
hoeveelheid water in de verzadigde bodemlaag infiltreert.  
 
1.1.1 Veldmetingen fallhead testen 
De fallhead test is in twee peilbuizen uitgevoerd, te weten peilbuis 1743 en peilbuis 1745.  
De locaties van deze peilbuizen zijn weergegeven op kaart in bijlage 2.  
 
Op 11 november 2015 bleek dat bij peilbuis 1743 een te snelle doorloopsnelheid van het water 
was om deze handmatig te registreren. Bij peilbuis 1745 is de fallhead test uitgevoerd, maar het 
water had eveneens een snelle doorlooptijd wat resulteerde in slechts enkele waterstanden per 
meting. De betrouwbaarheid van de uitkomsten van de metingen op 11 november 2015 waren 
niet voldoende en daardoor zijn de metingen opnieuw uitgevoerd met behulp van een datalogger. 
Op 2 december 2015 is in zowel peilbuis 1743 als 1745 de fallhead test uitgevoerd en is met 
behulp van een datalogger, met een meetfrequentie van 1 seconde, de daling van de waterstand 
geregistreerd. 
 
1.1.2 Resultaten fallhead testen 
Voor de analyse van de metingen is gebruik gemaakt van het programma AquiferTest Pro  
(versie 3.50). Hierbij is voor het berekenen van de doorlatendheid gebruik gemaakt van de 
methode Bouwer & Rice en Hvorslev.  
 
In tabel 1.3 zijn de resultaten van de metingen op 2 december 2015 weergegeven. Uit de analyse 
blijkt dat de verzadigde doorlatendheid ter plaatse van peilbuis 1743 geclassificeerd kan worden 
als zeer goed doorlatend. Ter plaatse van peilbuis 1745 varieert de doorlatendheid van matig tot 
vrij goed doorlatend. Op basis van deze resultaten kan geconcludeerd worden dat de 
doorlatendheid op korte afstand sterk kan verschillen. De zeer goede doorlatendheid ter plaatse 
van peilbuis 1743 kan te verklaren zijn doordat de peilbuis zich bevindt op de locatie van een 
gedempte sloot met puin.  
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Tabel 1.3 Berekende verzadigde doorlatendheid (m/dag) op basis van de fall head test op 2 december 2015. 

 

 
1.1.3 Zeefkromme 
Naast de doorlatendheidsmetingen volgens de fallhead methode is getracht de doorlatendheid 
van de verzadigde zone te bepalen via een korrelgrote verdeling in het laboratorium via een SCG 
zeefkromme. De zeefkrommen zijn in eerste instantie bepaald voor geotechnisch onderzoek.  
De laboratorium resultaten zijn weergegeven in bijlage 4. Deze korrelgrote verdeling kan een 
indicatie geven over de doorlatendheid van een grondlaag. Echter, doordat de fracties van de 
korrelgrote-verdeling te groot zijn gekozen, kan de doorlatendheid niet berekend worden.  
 
  

Peilbuis  Meting  Bodemsamenstelling 

ter hoogte van het filter 

Betrouwbaarheid 

meting 

Doorlatendheid 

Bouwer & Rice 

(m/dag) 

Doorlatendheid 

Hvorslev 

(m/dag) 

Classificatie 

1743 Meting 1 Fijn zand, matig kleiig, 

zwak humeus met puin 

goed 49,6 60,0 Zeer goed 

doorlatend 

Meting 2 Fijn zand, matig kleiig, 

zwak humeus met puin 

goed 45,5 55,1 Zeer goed 

doorlatend 

Meting 3 Fijn zand, matig kleiig, 

zwak humeus met puin 

goed 31,9 39,7 Zeer goed 

doorlatend 

1745 Meting 1 Fijn zand, matig kleiig, 

zwak humeus met puin 

goed 0,42 0,56 Matig doorlatend 

tot vrij goed 

doorlatend 

Meting 2 Fijn zand, matig kleiig, 

zwak humeus met puin 

goed 0,34 0,44 Matig doorlatend 

Meting 3 Fijn zand, matig kleiig, 

zwak humeus met puin 

goed 0,57 0,75 Vrij goed 

doorlatend 
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2 Indicatieve bemalingsberekening 
 
2.1 Uitgangspunten 
In deze paragraaf zijn de uitgangspunten voor berekeningen opgenomen. De omvang en de 
ontgravingsdiepten zijn weergegeven in figuur 2.1. Het betreft hier een voorlopige en 
schetsmatige bepaling van omvang en ontgravingsdiepten. De ontgraving zal waarschijnlijk 
omvangrijker zijn maar deze aanname is vooralsnog voldoende om een indicatie te verkrijgen 
van duur van de bemaling en debieten. 
 
 

 
Figuur 2.1 Ontgravingsputten en diepten 

 
Overige uitgangspunten: 
 De twee kleinere ontgravingsputten hebben een bemalingsduur van 1 werkweek  

(5 dagen, inclusief 1 dag voorbemaling). De grote ontgravingsput heeft een  
bemalingsduur van 2 weken (12 dagen, inclusief 1 dag voorbemaling en een weekend 
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 De ontgravingsdiepte van de kleine putten is tot 2 m –mv en de ontgravingsdiepte van de 
grootste put varieert van 1 tot 4 m -mv. Voor de debietsberekening is voor de grote put 
uitgegaan van een gemiddelde ontgravingsdiepte van 2,5 m over het gehele oppervlak 

 Voor de debietsberekeningen is uitgegaan van de hoogst gemeten grondwaterstand van NAP 
+0,46 m (0,24 m –mv) 

 Uit de resultaten van de doorlatendheidsmetingen is gebleken dat de doorlatendheid van de 
zandige ophooglaag sterk kan verschillen op korte afstand. Voor de doorlatendheid van de 
zandige ophooglaag is daarom een range aangehouden en is gerekend met een gemiddelde 
doorlatendheid ter plaatse van de hele locatie van 1 m/dag, 2 m/dag, 5 m/dag en 10 m/dag. 
Voor de kostenraming wordt geadviseerd om 10 m/dag aan te houden zodat de kosten niet 
worden onderschat 

 De grondwaterstand dient tot 30 cm onder de ontgravingsdiepte verlaagd te worden 
 Bij de debietsberekening is de aanwezigheid van oppervlaktewater niet meegenomen. 

Gezien de afstand tot het oppervlaktewater wordt de invloed van het oppervlaktewater 
beperkt geacht 

 De kleine ontgravingsputten hebben afmeting van circa 10 bij 10 m. De grote ontgravingsput 
heeft een afmeting van circa 30 bij 20 m 

 De bemaling van de putten wordt niet gelijktijdig uitgevoerd 
 Voor elke put is 1 dag voorbemaling nodig 
 
2.2 Indicatieve bemalingsberekening 
 
2.2.1 Opbarsting van de putbodem 
Voor de diepste ontgraving van 4 m –mv is een opbarstberekening uitgevoerd. Deze is 
opgenomen in bijlage 3. Uit de berekening blijkt dat er geen opbarstrisico is. Dit betekent dat er 
geen spanningsbemaling noodzakelijk is.  
 
2.2.2 Debietsberekening 
De debieten zijn berekend met de analytische formule van Theis. Deze formule is verwerkt in een 
door Tauw gemaakt computerprogramma. Tabel 2.1 toont de berekende debieten. Hierbij is 
rekening gehouden met voorbemaling. Tabel 2.2 toont de berekende waterbezwaren. 
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Tabel 2.1 Berekende indicatieve bemalingsdebieten. 

 
Onderdeel Ontgravings- 

diepte  

(m –mv) 

Verlaging 

grondwaterstand 

(m) 

Debiet 

voorbemaling 

(m3/dag) 

Debiet bemaling (m3/dag) 

    1 m/dag 2 m/dag 5 m/dag 10 m/dag 

Kleine 

ontgravingsput 

1 

2 2,1 50 20 30 65 110 

Kleine 

ontgravingsput 

2 

2 2,1 50 20 30 65 110 

Grote 

ontgravingsput 

1 tot 4 2,6 (gemiddeld) 400 45 65 110 185 

 

Tabel 2.2 Berekende indicatieve waterbezwaren. 

 
Onderdeel  Duur 

voorbemaling 

(dagen) 

 Duur 

bemaling 

(dagen) 

Waterbezwaar 

(m3) bij een 

doorlatendheid 

van 1 m/dag  

Waterbezwaar 

(m3) bij een 

doorlatendheid 

van 2 m/dag 

Waterbezwaar 

(m3) bij een 

doorlatendheid 

van 5 m/dag 

Waterbezwaar 

(m3) bij een 

doorlatendheid 

van 10 m/dag 

Kleinere 

ontgravingsput 1 

1 4 130 170 310 490 

Kleinere 

ontgravingsput 2 

1 4 130 170 310 490 

Grote 

ontgravingsput 

1 11 (incl. 1 

weekend) 

895 1.115  1.610 2.035 

 
Uit de berekening blijkt dat het debiet varieert van 1 tot 17 m3/uur. Het totale waterbezwaar bij 
een doorlatendheid van 10 m/dag bedraagt 3.015 m3. Voor de kostenraming wordt geadviseerd 
om 10 m/dag aan te houden.  
Om het effect van de gedempte sloten beter inzichtelijk te krijgen is een modflow-model nodig in 
combinatie met aanvullend onderzoek. 
 
2.2.3 Advies bemalingssysteem 
Er wordt geadviseerd om gebruik te maken van verticale vacuümfilters met een hart-op-hart 
afstand van 2 m in combinatie met drains of een dompelpomp. 
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2.3 Vergunningen en meldingen  
 
2.3.1 Grondwateronttrekking 
Het beleid omtrent het onttrekken van grondwater bij grondwatersaneringen is beschreven in de 
keur van het waterschap Brabantse Delta. Hierbij wordt het volgende genoemd: Een vergunning 
tot het onttrekken van grondwater is niet vereist voor een onttrekkingsinrichting gelegen buiten 
een Beschermd gebied Waterhuishouding niet zijnde een attentiegebied die uitsluitend wordt 
gebruikt voor grondwatersanering, en waarbij de te onttrekken hoeveelheid grondwater niet meer 
bedraagt dan 20.000 m3 per maand en de onttrekking niet langer duurt dan 30 maanden. 
 
De locatie waar de werkzaamheden plaats vinden vallen niet binnen een Beschermd gebied 
Waterhuishouding en het maximaal berekende waterbezwaar is met circa 3.000 m3 (veel) lager 
dan de gestelde 20.000 m3 per maand. Ook bij ruimere ontgraving zal het maximum niet worden 
bereikt, daarvoor is het verschil te groot. Daardoor is de grondwateronttrekking 
meldingsplichtig. 
 
2.3.2 Lozen van grondwater (kwantitatief) 
De voorkeursvolgorde voor lozing van grondwater is bodem, oppervlaktewater en riolering. 
Vanwege de heterogeniteit (doorlatendheid) van de bodem en de beperkte dikte van de deklaag 
is het infiltreren van het onttrokken grondwater in de deklaag niet wenselijk. Het infiltreren van het 
onttrokken grondwater in diepere pakketten is eveneens niet wenselijk vanwege de 
verontreinigingen in het onttrokken grondwater.  
Het lozen van het onttrokken grondwater op het oppervlaktewater kan een geschikte mogelijkheid 
zijn. Voor het lozen van grondwater op oppervlaktewater is het waterschap Brabantse Delta het 
bevoegd gezag. Het waterschap Brabantse Delta stelt naast het Besluit lozen buiten inrichtingen 
(Blbi) als eis aan de lozing dat het oppervlaktewater de hoeveelheid lozingen moet kunnen 
verwerken en dat de lozing geen overlast mag veroorzaken. In de keur van waterschap 
Brabantse Delta zijn kwantitatieve eisen opgenomen over de debieten die geloosd mogen 
worden, deze zijn in tabel 2.1 weergegeven. Op basis van het onttrekkingsdebiet is het lozen op 
oppervlaktewater niet meldingsplichtig. 
 
Tabel 2.1 Regelgeving lozing grondwater op oppervlaktewater. 

 
 Geen melding Melding Vergunning 

Debiet < 50 m3/uur <100 m3/uur > 100 m3/uur  

Duur Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

Proceduretermijn Niet bekend Niet bekend Niet bekend 

 



 
 
 
 

Kenmerk N012-1233362BMP-cwe-V01-NL 

 
 

Indicatieve bemalingsberekening Kortedijk 2 te Nieuw-Vossemeer 

 
9\9 

Algemene regels waar lozingen aan moeten voldoen staan beschreven in het Besluit lozen buiten 
inrichtingen (Blbi). In dit besluit staan algemene regels voor lozingen die niet vanuit een inrichting 
plaatsvinden. Wanneer de kwaliteit van het grondwater niet voldoet aan de eisen zoals gesteld in 
het Blbi dan dient het gezuiverd te worden. Gelet de aard en concentraties aan verontreinigingen 
bestaat een reëel risico dat de lozingsnormen voor oppervlaktewater zuiveringstechnisch niet 
haalbaar zijn (technisch en/of financieel).  
 
Wanneer het onttrokken grondwater geloosd wordt op het riool dan is de gemeente Steenbergen 
het bevoegd gezag. De eisen die aan de lozing gesteld worden verschillen type werk. Op moment 
van opstellen van dit advies is Tauw in overleg met de gemeente wat de mogelijkheden zijn om te 
lozen op het riool.  
 
 



 

 

Bijlage 1 Boorprofielen 

 

 
  



1 01-01-2013

Tauw bv

klei
kleiig

leem
siltig

fijn zand
zandig

matig grof zand

zeer grof zand

grind
grindig

veen
humeus

2 01-01-2013

Tauw bv

klei
zwak fijnzandig

leem
matig zandig

fijn zand
sterk humeus

matig grof zand
sterk humeus

zwak kleiig

0,00 t.o.v. MV

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

3 01-01-2013

Tauw bv

1

2

3

0,10

G:

Legenda boorprofielen

arcering conform NEN 5104

Indicatieve
geurzone
1 = zeer licht
2 = licht
3 = matig
4 = sterk
5 = zeer sterk

Bijzonderheid
1 = zeer licht
2 = licht
3 = matig
4 = sterk
5 = zeer sterk

plaatsingsdatum boring
monsterpunt nummer

bovenkant peilbuis tov mv

monstercodering

steekbusmonster

grondwaterstand

peilbuis

bodemluchtmonster

casing

bentoniet

grind

filter

deskundige



0,00 t.o.v. MV

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00
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1701 26-10-2015

Tauw bv

2

1

asfaltlaag

slakkenlaag
OVERIG

grijs (licht)
bruin (licht)

betonbr

riversd

1702 26-10-2015

Tauw bv

2

1

asfaltlaag

slakkenlaag
OVERIG

grijs (licht)
bruin (licht)

betonbr

riversd

1703 26-10-2015

Tauw bv

1

2

bruin

bruin

edelman



0,00 t.o.v. MV

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00
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1704 26-10-2015

Tauw bv

1

2

bruin

bruin

edelman

1705 26-10-2015

Tauw bv

1

2

baksteen(1/grof)

bruin

bruin

edelman

1706 26-10-2015

Tauw bv

1

2

kleibrokjes(1/m.grof)

bruin

bruin (licht)

edelman



0,00 t.o.v. MV

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00
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1707 26-10-2015

Tauw bv

1

2

puin(2/m.grof)
kleibrokjes(1/m.grof)

bruin

bruin (licht)

edelman

1708 26-10-2015

Tauw bv

1

2

puin(1/fijn)

kleibrokjes(1/m.grof)

bruin

bruin (licht)

edelman

1709 26-10-2015

Tauw bv

1

2

puin(1/fijn)

kleibrokjes(1/m.grof)

bruin

bruin (licht)

edelman



0,00 t.o.v. MV

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00
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1710 26-10-2015

Tauw bv

1

2

puin(1/fijn) bruin

geel (licht)
bruin (licht)

edelman

1711 26-10-2015

Tauw bv

1

2

puin(1/fijn)
kooldeeltjes(1/fijn) bruin

geel (licht)
bruin (licht)

edelman

1712 26-10-2015

Tauw bv

2

1

puin(1/fijn) bruin

geel (licht)
bruin (licht)

edelman



0,00 t.o.v. MV

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00
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1713 26-10-2015

Tauw bv

1

2

bruin

geel (licht)
bruin (licht)

edelman

1714 26-10-2015

Tauw bv

1

2

puin(1/fijn) bruin

geel (licht)
bruin (licht)

edelman

1715 26-10-2015

Tauw bv

1

2

puin(1/fijn) bruin

geel (licht)
bruin (licht)

edelman



0,00 t.o.v. MV

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00
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1716 26-10-2015

Tauw bv

2

1

klinkerlaag

bruin

grijs
bruin

riversd

1717 26-10-2015

Tauw bv

1

2

puin(1/fijn)

roest(1/fijn)

bruin

geel (licht)
bruin (licht)

edelman

1718 26-10-2015

Tauw bv

1

2

puin(1/fijn)

roest(1/fijn)

bruin

geel (licht)
bruin (licht)

edelman



0,00 t.o.v. MV

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00
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1719 26-10-2015

Tauw bv

2

1

puin(1/fijn)

roest(1/fijn)

bruin

geel (licht)
bruin (licht)

edelman

1720 26-10-2015

Tauw bv

1

2

puin(1/fijn)

roest(1/fijn)

bruin

geel (licht)
bruin (licht)

edelman

1721 26-10-2015

Tauw bv

1

2

puin(1/fijn)

roest(1/fijn)

bruin

geel (licht)
bruin (licht)

edelman



0,00 t.o.v. MV

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

1233456 :  Nieuw Vossemeer Projectmanagement en ondProfielen conform NEN 5104

1722 26-10-2015

Tauw bv

1

2

puin(1/fijn)

roest(1/fijn)

bruin

geel (licht)
bruin (licht)

edelman

1723 26-10-2015

Tauw bv

1

2

puin(1/fijn) bruin edelman

1724 26-10-2015

Tauw bv

1

2

puin(1/fijn) bruin edelman



0,00 t.o.v. MV

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00
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1725 26-10-2015

Tauw bv

1

2

puin(3/m.grof)

bruin

bruin

geel (licht)
bruin (licht)

edelman

1726 26-10-2015

Tauw bv

1

2

puin(1/fijn) bruin edelman

1727 26-10-2015

Tauw bv

1

2

puin(2/m.grof)

bruin (licht)

bruin



0,00 t.o.v. MV

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00
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1728 26-10-2015

Tauw bv

MM14 stuks
343 gram
golfplaat

bruin (donker) spade

1729 26-10-2015

Tauw bv

Verzamelmons
OVERIG

1730 27-10-2015

Tauw bv

5

4

2MM2

1

3

6

7

230 x 45
klinkerlaag

PPM: 0,0

puin(3/m.grof)
PPM: 130,0

olieplaatjes(3)

PPM: 80,0

PPM: 12,0

olieplaatjes(2)
veenbrokjes(1/fijn)

PPM: 0,0

geel (licht)
bruin (licht)

bruin

bruin

grijs
bruin

grijs (licht)

grijs (licht)

steekbs
mob. kraan

edelman



0,00 t.o.v. MV

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00
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1731 27-10-2015

Tauw bv

2

3

4

1MM2

230 x 45
klinkerlaag

PPM: 0,0

puin(3/m.grof)

geel (licht)
bruin (licht)

bruin

bruin

mob. kraan

edelman

1732 27-10-2015

Tauw bv

3

4

1MM2

2

240 x 45
klinkerlaag

PPM: 0,0

puin(3/m.grof)

geel (licht)
bruin (licht)

bruin

bruin

grijs (licht)

mob. kraan

edelman

1733 27-10-2015

Tauw bv

2

3

4

1MM2

220 x 45
klinkerlaag

PPM: 0,0

puin(1/fijn)

geel (licht)
bruin (licht)

bruin

bruin

grijs

mob. kraan

edelman



0,00 t.o.v. MV

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00
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1734 27-10-2015

Tauw bv

2 3

1MM2

4

5

250 x 45
tegels

PPM: 0,0

puin(2/m.grof)
slakken(2/fijn)

PPM: 10,0

PPM: 2,0

PPM: 0,0

geel (licht)

bruin

grijs

grijs (licht)

mob. kraan

edelman

1735 27-10-2015

Tauw bv

1MM3

3MM4

2

4

PPM: 0,0

250 x 45
puin(1/fijn)

gdpte sloot?
92 gram

puin(3/grof)
glas(1/m.grof)
plastic(1/fijn)

1 stuk
asbest

bruin

grijs
bruin

grijs (licht)

mob. kraan

edelman

1736 27-10-2015

Tauw bv

1

3

4

2MM3

220 x 45
klinkerlaag

puin(1/fijn)

geel (licht)

grijs

grijs

mob. kraan

edelman
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-1,00
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-2,50
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1737 27-10-2015

Tauw bv

2MM3

1

3

4

230x 45
klinkerlaag

puin(1/fijn)

geel (licht)

grijs

grijs

mob. kraan

edelman

1738 27-10-2015

Tauw bv

4

2MM3

1

3

5

240 x 45
klinkerlaag

PPM: 0,0

PPM: 20,0

puin(2/m.grof)

PPM: 36,0

PPM: 1,0

PPM: 0,0
grijs (licht)

mob. kraan

edelman

1739 27-10-2015

Tauw bv

4

2MM3

1

3

5

230 x 45
klinkerlaag

PPM: 0,0

PPM: 130,0

olieplaatjes(3)
puin(1/fijn)

PPM: 190,0

PPM: 38,0

PPM: 2,0

geel (licht)

grijs

bruin (licht)
grijs

mob. kraan

edelman
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-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00
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Tauw bv

uitsleuf1735
OVERIG

1741 28-10-2015

Tauw bv

1

2

3

4

5

tegels

geel (licht)

grijs
bruin

bruin (licht)

grijs

oliepan
edelman

zuigerb
oliepan

1742 28-10-2015

Tauw bv

2

3

4

5

1

tegels

puin(3/m.grof)

geel (licht)

grijs
bruin

grijs

grijs

grijs (licht)

riversd
oliepan

edelman
stootijzer

oliepan
edelman

zuigerb
oliepan
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-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00
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1743 28-10-2015

Tauw bv

1

2

3

4

puin(1/fijn)

puin(3/m.grof)

bruin

grijs
bruin

grijs

edelman

pulsbr

guts

1744 28-10-2015

Tauw bv

1

2

3

4

5

tegels

puin(2/m.grof)

puin(1/fijn)

slib(2/fijn)

geel (licht)

bruin (licht)

bruin

bruin

bruin

edelman

1745 28-10-2015

Tauw bv

1

2

3

5

4

puin(2/fijn)

puin(3/m.grof)
metaal(1/fijn)

glas(1/fijn)

geel (licht)

bruin

grijs (donker)
bruin (donker)

grijs

edelman
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-0,50

-1,00

-1,50
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-2,50

-3,00
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1746 28-10-2015

Tauw bv

1

2

3

4

bruin

bruin (donker)
grijs

edelman

1747 28-10-2015

Tauw bv

br gestaakt

1

2

3

4

5

geel (licht)

bruin (licht)

grijs (licht)

grijs

edelman

1748 28-10-2015

Tauw bv

1

2

3

4

5

6

bruin

edelman

riversd
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-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00
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Tauw bv

br gestaakt

1

2

3

leiding?

bruin

grijs (licht)
bruin (licht)

grijs
bruin

edelman

1750 29-10-2015

Tauw bv

1

2

3

4

5

puin(2/m.grof)

puin(3/m.grof)

bruin

bruin

geel (licht)

edelman

zuigerb

1751 29-10-2015

Tauw bv

1

2

3

4

5

puin(1/fijn)

bruin (licht)

bruin

bruin

grijs

edelman

zuigerb
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-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00
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1752 29-10-2015

Tauw bv

1

2

3

4

puin(2/m.grof)

bruin (donker)

geel (licht)

bruin

bruin

grijs (licht)
bruin (licht)

edelman

zuigerb

1753 29-10-2015

Tauw bv

1

2

3

4

puin(1/fijn)
glas(1/fijn)

bruin (donker)

geel (licht)

bruin

bruin

grijs (licht)
bruin (licht)

edelman

zuigerb

1754 29-10-2015

Tauw bv

1

2

3

4

puin(1/fijn)
kooldeeltjes(1/fijn)

bruin (donker)

geel (licht)

bruin

grijs (licht)
bruin (licht)

edelman

zuigerb
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-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00
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Tauw bv

br gestaakt

1

2

3

puin(1/fijn)

puin(3/m.grof)

bruin (licht)

bruin

bruin

edelman

1756 29-10-2015

Tauw bv

1

2

3

4

5

puin(2/fijn)

bruin (licht)

geel (licht)

bruin

grijs (licht)
bruin (licht)

edelman

zuigerb

1757 29-10-2015

Tauw bv

1

2

3

4

puin(2/fijn)

bruin

bruin (licht)

bruin

grijs (licht)
bruin (licht)

grijs (licht)
bruin (licht)

edelman

zuigerb
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Bijlage 3 Opbarstberekening 
  



Stabiliteitsberekening bouwputbodem volgens NEN tbv spanningsbemaling

INVOER
Bouwputgegevens bovenzijde onderzijde soort. gew. P1*D P2*D

laag (m-mv) laag (m-mv) (kN/m3) (kN/m2) (kN/m2)
Pakketdikte 15 m 0 0.7 19.5 13.65 0 ophooglaag, onverzadigd
Dbouwput 4 m 0.7 3.5 20.5 57.4 0 ophooglaag, verzadigd
Rbouwput 15 m 3.5 4.5 11 5.5 5.5 veen, verzadigd
Btalud 8 m 4.5 15 15.5 0 162.75 klei, verzadigd
Stijghoogte 0.7 m -mv (WVP) 0 0

- 0 0 0 0
Drest 11.0 m - 0 0 0 0

totaal 76.6 168.3
gemiddelde PHI 19.1 15.3

RESULTAAT
f   = 0.061210601
P1  = 76.6 kN/m2  (grondspanning naast bouwput)
P2  = 168.3 kN/m2  (grondspanning onder bouwput)
Pneerw  (f.P1 + P2)/1,05 = 164.7 kN/m2  (resulterende grondspanning)
Popw 143 *1,05 = 150.2 kN/m2  (opwaartse spanning)

verschil 14.6 kN/m2

Benodigde stijghoogteverlaging 0.0 m

Popw

Pneerw

Dbouw put

Pakketdik te

Btalud Rbouwput



 

 

Bijlage 4 Laboratorium resultaten SCG zeefkromme 



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek
verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

04.11.2015Datum
35003840Relatienr
538105Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   538105   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1233456 Nieuw Vossemeer Projectmanagement en ond
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Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
Joey Arts
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen

Metalen (AS3000)

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof
Gloeiverlies (organische stof)

Fractie < 2 µm
Fractie < 2 µm
Fractie < 20 µm
Fractie < 63 µm
Fractie < 250 µm
Fractie < 2000 µm
Fractie < 2 µm
Fractie < 20 µm
Fractie < 63 µm
Fractie < 250 µm
Fractie < 2 mm
Fractie > 2 mm

Koningswater ontsluiting

Arseen (As)

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

%
% Ds

% Ds
% Ds

% Ds
% Ds
% Ds
% Ds
% Ds
% Ds
% md
% md
% md
% md
% md
% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

353902 353905 353910 353915 353919

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

++ ++ ++ ++ ++
79,5 84,1 80,4 81,2 81,2
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0

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

20 13 1,5 19
4,3

28 6,5
31 8,6
87 93
88 94
22 4,6
31 6,9
35 9,1
97 99
99 100

1,9 1,2

++ ++ ++ ++

1100 72 16 68

31 65 <20 35
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20

5,3 5,0 <3,0 5,2
21 130 <5,0 23

<0,05 0,11 <0,05 0,08
24 89 <10 25

<1,5 <1,5 <1,5 <1,5
12 10 <4,0 11
35 99 <20 39

x) x) x) x)

Eenheid
1735 (1,5-2,0) + 1739 (1,5-

2,0)
1730 (0,2-0,3) + 1731 (0,15-0,5) + 1732 (0,15-

0,5) + 1733 (0,15-0,5)
1730 (1,5-2,0) + 1734 (1,5-2,0) + 1737 (1,5-

2,0) + 1738 (1,3-1,8)
1735 (0,5-1,0) + 1737 (0,3-0,8) + 1738 (0,3-

0,8)
1730 (1,0-1,5) + 1732 (0,5-0,8) + 1734 (1,0-

1,5)

Opdracht   538105   Bodem / Eluaat
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen

Metalen (AS3000)

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof
Gloeiverlies (organische stof)

Fractie < 2 µm
Fractie < 2 µm
Fractie < 20 µm
Fractie < 63 µm
Fractie < 250 µm
Fractie < 2000 µm
Fractie < 2 µm
Fractie < 20 µm
Fractie < 63 µm
Fractie < 250 µm
Fractie < 2 mm
Fractie > 2 mm

Koningswater ontsluiting

Arseen (As)

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

%
% Ds

% Ds
% Ds

% Ds
% Ds
% Ds
% Ds
% Ds
% Ds
% md
% md
% md
% md
% md
% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

353923 353924

-- --
-- --
-- --

-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --

-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

++ ++
75,7 81,2

0,8 3,7

9,3 15
13 21
16 28
93 87
94 89

9,9 17
14 24
17 31
99 98

100 100
0,9 0,7

Eenheid
1737 (1,0-1,5) 1739 (0,4-0,9)

Opdracht   538105   Bodem / Eluaat
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27.10.2015
27.10.2015

Monstername Monsteromschrijving
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PAK (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000)

Polychloorbifenylen (AS3000)

Pesticiden (OCB's)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
o-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)
Naftaleen

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter)
(Factor 0,7)

2,4-DDD (ortho, para-DDD)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

353902 353905 353910 353915 353919

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

0,086 <0,050 <0,050 <0,050
0,16 0,26 <0,050 <0,050

<0,050 0,21 <0,050 <0,050
<0,050 0,17 <0,050 <0,050
<0,050 0,38 <0,050 <0,050

0,13 0,32 <0,050 <0,050
1,6 0,29 <0,050 <0,050

0,34 0,65 <0,050 <0,050
<0,050 0,29 <0,050 <0,050

1,8 <0,050 <0,050 <0,050
4,3   2,6   0,35   0,35   

7,5 <0,050 <0,050 <0,050
<0,50   <0,050 <0,050 <0,050

1,0 <0,050 <0,050 <0,050
0,86 0,21 <0,10 <0,10

1,2 <0,050 <0,050 <0,050
2,1 0,25   0,11   0,11   
2,0 <0,050 0,15 <0,050

2190 130 <35 570
40 <3 <3 26

240 <3 <3 78
280 11 <4 62
230 20 <5 59
420 26 <5 90
530 34 <5 100
340 25 <5 96
120 10 <5 50

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 0,0021 0,0020
<0,0010 <0,0010 0,0027 0,0020
<0,0010 <0,0010 0,0024 0,0022

0,0049   0,0049   0,010   0,0090   

0,15 0,24 <0,0010 0,0037

#) #) #) #)

#) #) #)

#) #) #) #)

Eenheid

hb
)

1735 (1,5-2,0) + 1739 (1,5-
2,0)

1730 (0,2-0,3) + 1731 (0,15-0,5) + 1732 (0,15-
0,5) + 1733 (0,15-0,5)

1730 (1,5-2,0) + 1734 (1,5-2,0) + 1737 (1,5-
2,0) + 1738 (1,3-1,8)

1735 (0,5-1,0) + 1737 (0,3-0,8) + 1738 (0,3-
0,8)

1730 (1,0-1,5) + 1732 (0,5-0,8) + 1734 (1,0-
1,5)
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PAK (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000)

Polychloorbifenylen (AS3000)

Pesticiden (OCB's)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
o-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)
Naftaleen

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter)
(Factor 0,7)

2,4-DDD (ortho, para-DDD)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

353923 353924

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --

Eenheid
1737 (1,0-1,5) 1739 (0,4-0,9)
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Pesticiden (OCB's)
4,4-DDD (para, para-DDD)
Som DDD (Factor 0,7)
2,4-DDE (ortho, para-DDE)
4,4-DDE (para, para-DDE)
Som DDE (Factor 0,7)
2,4-DDT (ortho, para-DDT)
4,4-DDT (para, para-DDT)
Som DDT (Factor 0,7)
Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)
Aldrin
Dieldrin
Endrin
Isodrin
Telodrin
Som Drins (STI) (Factor 0,7)
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
Som HCH (STI) (Factor 0,7)
Hexachloorbenzeen (HCB)
cis-Chloordaan
trans-Chloordaan
Som Chloordaan (Factor 0,7)
cis-Heptachloorepoxide
trans-Heptachloorepoxide
Som cis/trans-
Heptachloorepoxide (Factor
0,7)
Heptachloor
alfa-Endosulfan

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

353902 353905 353910 353915 353919

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

0,70 0,81 0,0035 0,012
0,85 1,1 0,0042   0,016

<0,010   <0,010   <0,0010 <0,0010
<0,010   0,062 <0,0010 0,027

0,014   0,069   0,0014   0,028   
<0,010   <0,010   <0,0010 <0,0030   

0,035 0,020 <0,0010 <0,030   
0,042   0,027   0,0014   0,023   

0,91   1,1   0,0070   0,067   
0,23 <0,010   0,022 0,046

1,5 0,033 0,011 0,048
0,19 <0,010   <0,0010 <0,0010

<0,010   <0,010   <0,0010 <0,0010
<0,010   <0,010   <0,0010 <0,0010

1,9 0,047   0,034   0,095   
<0,010   <0,010   <0,0010 <0,0010
<0,010   <0,010   <0,0010 <0,0010
<0,010   <0,010   <0,0010 <0,0010
<0,010   <0,010   <0,0010 <0,0010

0,028   0,028   0,0028   0,0028   
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,010   <0,010   <0,0010 <0,0010
<0,010   <0,010   <0,0010 0,0030

0,014   0,014   0,0014   0,0037   
<0,010   <0,010   <0,0010 <0,0010
<0,010   <0,010   <0,0010 <0,0010

0,014   0,014   0,0014   0,0014   

<0,010   <0,010   <0,0010 <0,0010
<0,010   <0,010   <0,0010 <0,0010

#)

#) #) #) #)

#) #) #) #)

#) #) #) #)

#) #) #)

#) #) #) #)

#) #) #) #)

#) #) #) #)

Eenheid

m) m)

m)

m) m) m)

m)

m)

m)

m) m)

m) m)

m) m)

m) m)

m) m)

m) m)

m) m)

m) m)

m) m)

m) m)

m) m)

m) m)

1735 (1,5-2,0) + 1739 (1,5-
2,0)

1730 (0,2-0,3) + 1731 (0,15-0,5) + 1732 (0,15-
0,5) + 1733 (0,15-0,5)

1730 (1,5-2,0) + 1734 (1,5-2,0) + 1737 (1,5-
2,0) + 1738 (1,3-1,8)

1735 (0,5-1,0) + 1737 (0,3-0,8) + 1738 (0,3-
0,8)

1730 (1,0-1,5) + 1732 (0,5-0,8) + 1734 (1,0-
1,5)
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Pesticiden (OCB's)
4,4-DDD (para, para-DDD)
Som DDD (Factor 0,7)
2,4-DDE (ortho, para-DDE)
4,4-DDE (para, para-DDE)
Som DDE (Factor 0,7)
2,4-DDT (ortho, para-DDT)
4,4-DDT (para, para-DDT)
Som DDT (Factor 0,7)
Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)
Aldrin
Dieldrin
Endrin
Isodrin
Telodrin
Som Drins (STI) (Factor 0,7)
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
Som HCH (STI) (Factor 0,7)
Hexachloorbenzeen (HCB)
cis-Chloordaan
trans-Chloordaan
Som Chloordaan (Factor 0,7)
cis-Heptachloorepoxide
trans-Heptachloorepoxide
Som cis/trans-
Heptachloorepoxide (Factor
0,7)
Heptachloor
alfa-Endosulfan

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

353923 353924

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
m) De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.
hb) De rapportagegrens moest verhoogd worden, vanwege een hoge concentratie van een of meerdere verbindingen waardoor een onverdunde
meting niet mogelijk is.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

1737 (1,0-1,5) 1739 (0,4-0,9)

Opdracht   538105   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens. 
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Begin van de analyses: 28.10.2015
Einde van de analyses: 04.11.2015

  De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

conform NEN 6966: 
eigen methode: 

eigen methode:  n)

eigen methode (slib: cf. NEN-EN 12879): 
Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)
Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000: 
Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Arseen (As)
Fractie < 2 µm Fractie < 20 µm Fractie < 63 µm Fractie < 250 µm Fractie < 2000 µm Fractie < 2 µm Fractie < 20 µm
Fractie < 63 µm Fractie < 250 µm Fractie < 2 mm
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40
Fractie > 2 mm

Gloeiverlies (organische stof)
IJzer (Fe2O3)

Droge stof
Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Zink (Zn) Kwik (Hg) Kobalt (Co)
Cadmium (Cd) Barium (Ba) Lood (Pb) Nikkel (Ni) Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Som Xylenen (Factor 0,7)
Naftaleen Koolwaterstoffractie C10-C40 Som PAK (VROM) (Factor 0,7) Som DDD (Factor 0,7) Som DDE (Factor 0,7)
Som DDT (Factor 0,7) Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7) Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) Isodrin Telodrin
Som Drins (STI) (Factor 0,7) Som HCH (STI) (Factor 0,7) Hexachloorbenzeen (HCB) Som Chloordaan (Factor 0,7)
Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)Heptachloor alfa-Endosulfan

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Vaste stof

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale
handtekening rechtsgeldig.
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D
O

C
-1

3-
78

85
38

7-
N

L-
P8

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 8 van 8

http://www.sikb.nl/pagina.asp?id=11540
http://www.sikb.nl/pagina.asp?id=11540


Chromatogram for Order No. 538105, Analysis No. 353902, created at 02.11.2015 11:48:34
Monsteromschrijving: 1735 (1,5-2,0) + 1739 (1,5-2,0)

[@ANALYNR_START=353902]
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Chromatogram for Order No. 538105, Analysis No. 353905, created at 02.11.2015 09:08:03
Monsteromschrijving: 1730 (0,2-0,3) + 1731 (0,15-0,5) + 1732 (0,15-0,5) + 1733 (0,15-0,5)

[@ANALYNR_START=353905]
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Chromatogram for Order No. 538105, Analysis No. 353910, created at 02.11.2015 11:48:34
Monsteromschrijving: 1730 (1,5-2,0) + 1734 (1,5-2,0) + 1737 (1,5-2,0) + 1738 (1,3-1,8)

[@ANALYNR_START=353910]
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Chromatogram for Order No. 538105, Analysis No. 353915, created at 02.11.2015 09:08:03
Monsteromschrijving: 1735 (0,5-1,0) + 1737 (0,3-0,8) + 1738 (0,3-0,8)

[@ANALYNR_START=353915]
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 Bijlage 

14 Kadastrale kaarten met interventiewaardecontouren grond en 
grondwater  
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15 Advies GGD humane risico’s 
 

 

 

 



1

Schijndel, Joost van

From: Scholtes, Monique <m.scholtes@ggdgmv.nl>

Sent: dinsdag 24 mei 2016 13:11

To: Schijndel, Joost van

Cc: Hondema, Laurens

Subject: FW: risicobeoordeling Kortendijk 2 Nieuw Vossemeer

 
Beste Joost,  
Hierbij een reactie van de GGD op jouw email en bijbehorende notitie van 15 april. 
 
In het word bestand (aangepaste onderdelen onderzoeksrapport Kortendijk 2) paragraaf 3.7 wordt de 
risicobeoordeling gemaakt op basis van 3 stappen: 

o Wel/ geen overschrijding van I-waarde 
o Standaard beoordeling sanscrit 
o Locatiespecifieke beoordeling 

Er wordt een onderscheid gemaakt in verontreiniging met: 
- bestrijdingsmiddelen (tgv schoonspoelen van tankwagens) incl. arseen 
- olie 
- aromaten 
- asbest 

 
 
Arseen/ bestrijdingsmiddelen 

In bijlage 9 is een risicobeoordeling in Sanscrit gemaakt voor arseen met een concentratie van 140 mg/m3 op een 
diepte van 1,25 m vanaf het maaiveld voor onbedekte bodem.  Terecht wordt opgemerkt dat de belangrijkste 
contactlaag vanaf maaiveld tot 1 meter diepte is. Arseen is hier aangetroffen met een maximaal gehalte van 140 
mg/kg ds (pb A108, 0,9-1,4 m). 
Daarnaast is een beoordeling gemaakt voor de verharde terreindelen, waar arseen voorkomt in max. concentratie 
van 1000 mg/kg ds. 
Geconcludeerd wordt in de notitie dat op basis van de uitgevoerde berekening in Sanscrit er sprake is van een 
potentieel humaan toxicologisch risico voor arseen op de verharde terreindelen. Voor het onverharde deel levert 
sanscrit geen risico op. 
Vervolgens wordt een locatie-specifieke beoordeling gemaakt. Hierbij worden de volgende punten meegewogen: 

- Risico’s voor drins en lindaan worden vnl. veroorzaakt door gewasconsumptie.  
- Risico voor arseen wordt voor 75% veroorzaakt door grondingestie en voor 25% door 

gewasconsumptie. 
- Bovenste 30 cm is nauwelijks verontreinigd. 

Hieraan kan naar mening van de GGD toegevoegd worden dat er op dit moment geen sprake is van een moestuin 
op de betreffende locatie, waardoor blootstellig via gewasconsumptie niet relevant is in deze casus op dit 
moment.  
Daarnaast zou, zou het water verontreinigd met arseen al gebruikt worden voor het besproeien van gewassen, 
door de fytotoxische eigenschappen van arseen, besproeiing leiden tot een geelkleuring van het blad wanneer het 
verontreinigde grondwater op de bladeren komt. Dergelijk verkleurde gewassen zullen ook niet meer 
geconsumeerd worden. Overigens zal wanneer er sprake is van een gebruiksbeperking ten aanzien van het 
oppompen van grondwater op de verontreinigde diepte, geen sprake zijn van besproeiing van de gewassen met 
dergelijk grondwater. 
 
Zoals al eerder vastgesteld is de kans dat de huidige bewoners daadwerkelijk in contact komen met het arseen 
klein, daar in de bovenste 50 cm geen hogere concentraties zijn aangetroffen dan 18 mg/kg ds. In de bovenlaag 
van de grond (dieper dan 0,5 m-mv) rondom en onder de loods zijn hogere concentraties arseen aangetoond en 
zijn ook andere verontreinigingen aanwezig. Hierbij moet men zich wel realiseren dat het hier gaat om 
verontreinigingen die niet direct aan het maaiveld liggen en die dan ook niet direct tot een blootstelling leiden. ( 
Zie adviesbrief uit 2010).  De GGD is dan ook van mening dat de aanwezige grondverontreiniging niet leidt tot 
een verhoogd humaan toxicologisch risico. Dit conform ook de conclusie van Tauw. 
 
Eveneens is gekeken naar de risico’s van met arseen verontreinigd grondwater. In de notitie is niets opgenomen 
tav arseen in het grondwater/kelderwater. Ook hiervoor wordt verwezen naar eerder uitgebrachte adviezen van 
de GGD. Conclusie is dat het aanwezige arseen onder de aangetroffen omstandigheden/ gebruik niet leidt tot een 
verhoogd risico voor de gezondheid van de mens. 
 
Opmerking: Zoals eerder aangegeven is een risicobeoordeling voor arseen met het model Sanscrit van de 
Risicotoolboxbodem op dit moment niet bruikbaar om gezondheidsrisico’s van arseen te beoordelen onder andere 
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vanwege het feit  dat de risicotoolboxbodem gebaseerd is op verouderde kennis en een verouderde norm en  het 
ontbreken van een nieuwe grens voor toelaatbare inname voor arseen in het model. Ook is er in recent onderzoek 
geen relatie gevonden tussen bodemconcentratie en gewasconcentratie arseen, wat ertoe leidt dat het inschatten 
van blootstelling door gewasconsumptie niet betrouwbaar is. 
Geadviseerd wordt dan ook deze toolkit niet te gebruiken voor het boordelen van gezondheidsrisico’s van arseen 
in de bodem. 
Verder blijkt uit navraag bij het RIVM dat de relatie tussen arseen in grondwater en bodem niet goed te schatten 
is (niet voorspelbaar, van teveel factoren afhankelijk). 
 
 
 

Toelichting tav arseen: 
- Er was een TDI die in Nederland de basis was voor de MTR arseen. Bij een herbeoordeling van de EFSA 

(Europese Voedsel en Waren Autoriteit) is deze TDI teruggetrokken, deze wordt niet veilig geacht. Er is 
een zogenaamde BMDL afgeleid (dosis waarbij een x% van de populatie een effect ondervindt). 
Deze bedraagt: 
 

 
Voor de risicobeoordeling wordt door EFSA en JECFA aanbevolen om de Margin of Exposure (MOE) tot de 
BMDL te berekenen. Als deze groot is, is er geen zorg voor wat betreft mogelijke gezondheidseffecten. Het 
RIVM zou kunnen verkennen in welke ordegrootte de MOE zou moeten liggen voor de humane BMDL voor 
arseen.  

 
 
Opmerking ten aanzien van sanering: 
De voorgestelde sanering omvat het afgraven van de verontreinigde grond tot de veenlaag die rond 3-4 
m-mv ligt en het aanbrengen van schone leeflaag 0-1 m-mv waarvan de concentratie voldoet aan de 
achtergrondwaarden.  Arseen en overige bestrijdingsmiddelen in de grond dieper dan 1 m-mv zal worden 
verwijderd op basis van vrachtverwijdering en het streven is om gehalten zoveel als mogelijk terug te 
brengen onder interventiewaarde. 
 
Op dit moment is er geen goede grenswaarde voor arseen  voor menselijke gezondheid. Advies van de 
GGD is om terug te saneren naar achtergrondwaarde voor grond (10 mg/ kg ds = P50= mediane waarde). 
Hierbij wel de kanttekening dat het geen relatie heeft met gezondheidseffecten (immers er is geen goede 
grenswaarde op dit moment voor arseen voor menselijke gezondheid).  
Op dit moment wordt nog gewerkt aan een briefrapport rondom arseen door het RIVM/ GGD, waarin ook 
het gebruik van een moestuin een plaats in neemt. Op basis van dit briefrapport zijn wellicht nog 
aanvullende adviezen te geven, maar het rapport is op dit moment nog niet beschikbaar. 

 
Mbt arseen in grondwater: Monitoring zal moeten uitwijzen of er nog sprake is van enige verspreiding na 
de sanering.  
 

 
Overige bestrijdingsmiddelen 

Door Tauw is een risicobeoordeling van de huidige situatie toegestuurd.  Hierin wordt een potentieel 
humaan toxicologisch risico berekend voor de stoffen Dieldrin, Lindaan en Aldrin. Voor Aldrin, Chloordaan, 
Dieldrin en Lindaan geldt dat de belangrijkste blootstelling bij de toepassing “wonen met tuin” wordt 
veroorzaakt door consumptie van gewassen uit eigen tuin.  Zoals eerder gesteld vindt op dit moment geen 
gewasconsumptie vanuit eigen tuin plaats, en is de bovenste laag grond niet verontreinigd  waardoor in de 
huidige situatie geen sprake is van een verhoogd humaan toxicologisch risico (in sanscrit is als diepte van 
de aangetroffen concentratie 1,25 m. gehanteerd) . 
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Opmerking tav Sanscrit berekening: in de berekening zijn de maximaal aangetroffen gehaltes ter plaatse 
van de verharde terreindelen rondom het bedrijfsgebouw ingevoerd. Deze waarden zijn niet gelijk aan de 
waarden die genoemd worden in de notitie tabel “overzicht aangetroffen verontreinigingen in grond en 
grondwater en vergelijking met beschikbare normen of risicogrenswaarden”. Toelichting geven waarom in 
de risicoberekeningen gebruik is gemaakt van de (lagere) waarden verhard terreindelen ipv de waarden 
uit de tabel. Daarnaast advies om ook de eenheden in de tabel te vermelden bij max. gemeten waarden. 
 
Conclusie blijft evenwel dat de contactkans met de verontreiniging klein is omdat het terrein verhard is 
(geen verstuiving/ grondingestie) en/of bovenste laag niet verontreinigd is en geen gewasconsumptie 
plaatsvindt. 
Met betrekking tot het grondwater onderschrijft de GGD de conclusies zoals verwoord in de notitie onder 
risicobeoordeling overige bestrijdingsmiddelen – blootstelling.  

 
 

Wanneer gesaneerd wordt conform plan, waarbij de bovenste meter voorzien wordt van een schone 
leeflaag en de grond onder 1 m-mv wordt afgegraven tot onder de interventiewaarde/ detectiegrens, is dit 
in de toekomst wanneer wellicht toch een moestuin wordt gerealiseerd ergens op het terrein geen 
relevante blootstellingsroute meer evenmin als ingestie van grond wat de op één-na belangrijkste route is 
conform de uitgevoerde risicobeoordeling. 
 

             
olie- en aromatenverontreiniging op locatie Kortendijk 2 (en een klein deel van 4) 

In Sanscrit zijn de maximale waarden in het grondwater nabij de bebouwing genomen als concentratie voor 
onder de woning. In de op 15 april toegestuurde risicobeoordeling wordt een humaan toxicologisch risico 
berekend met het model Sanscrit voor benzeen/ ethylbenzeen, xyleen, bij de toepassing “wonen met tuin” 
(ingevoerd concentraties in grond). Dit wordt, zo blijkt uit de beoordeling, vooral bepaald door de blootstelling 
inhalatie van binnenlucht.  
Echter de GGD acht dit risico niet reëel aangezien de genoemde stoffen zich – volgens de stukken – niet in het 
kelderwater voorkomen (In het rapport N010-1233362OVS-ssc-V01staat: “de grond rondom het huis/ kelder 
is sterk verontreinigd met arseen, koper en aldrin, matig verontreinigd met ftalaten en licht verontreinigd met 
lood en monochloorbenzeen. De grond is licht tot sterk verontreinigd met diverse bestrijdingsmiddelen.  Er 
wordt niet gesproken over een verontreiniging met aromaten/ olieverontreiniging in de grond rondom het 
huis/ kelder. Evenmin zijn in het kelderwater verontreinigingen aangetoond met aromaten, gechloreerde 
koolwaterstoffen, chloorbenzenen, minerale olie (-vluchtig) of andere vluchtige verbindingen).   
Het is dan ook niet te verwachten dat een dergelijk risico optreedt via deze route.  
Wanneer uitdamping van dergelijke stoffen vanuit grond/ grondwater in de buitenlucht plaatsvindt, zal de 
concentratie door verwaaiing snel gereduceerd worden tot achtergrondniveau en geen substantiële bijdrage 
leveren aan de totale blootstelling. 
 

 

 

asbest op de locatie Kortendijk 2:  

 
Er wordt in par. 3.7 niet ingegaan op de risicobeoordeling van asbest. Geadviseerd wordt hierop een 
aanvulling te maken, zeker ook omdat het tijdens de bewonersavond ook ter sprake is gekomen. 

 
 

In de notitie wordt gesteld: Terugsaneren van de hoeveelheid asbest tot gehalten kleiner dan 100 mg/kg ds. 
De GGd kan hiermee instemmen mits hier bedoeld wordt 100 mg/kg gewogen (serpentijnconcentratie 
vermeerderd met tienmaal de amfibool- concentratie). 

 
 
Toxiciteit van de stoffen octylfenol, prometryn en terbutryn 
 
De GGD is gevraagd de toxiciteit van de stoffen octylfenol (casnummer 140-66-9), prometryn (casnummer 7287-
19-6) en terbutryn (casnummer 886-50-0) te beoordelen. 
Geen van deze stoffen is opgenomen in de SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Terbutryn is geclassificeerd als mogelijk human carcinogen door  U.S. EPA 
(1988).  
Echter, zoals in eerdere correspondentie/ overleg al eerder aangegeven, zal blootstelling aan deze stoffen, zouden 
ze al voorkomen in het kelderwater, enkel hebben kunnen plaatsvinden tijdens het in het verleden uitgevoerde 
hozen van het kelderwater. De laatste jaren heeft men het kelderwater niet meer verwijderd. Het kelderwater is 
niet gebruikt voor consumptie/ bereiden van gewassen. Ingestie van dit water is derhalve verwaarloosbaar. De 
GGD is van mening dat de opname, zouden de stoffen al in het kelderwater voorkomen, (heel) beperkt is 
geweest.  
 
Daarnaast zou natuurlijk ook beroepsmatig mogelijk gebruik gemaakt kunnen zijn van bestrijdingsmiddelen. In 
eerdere email wisseling met de familie is aangegeven dat in het verleden door meneer wel eens met een rugbus 
onkruidbestrijding heeft plaatsgevonden. Spuitwerkzaamheden op het loonbedrijf werden in de begin jaren  door 
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een vaste kracht uitgevoerd, en later door de zoon van de eigenaar (i.v.m. spuitlicenties omtrent veiligheid mag 
niet iedereen spuitwerkzaamheden uitvoeren) 
 
    
          
Octylfenol 

- Een voor de gezondheid gevaarlijke concentratie in de lucht zal door verdamping van deze stof bij ca. 
20graden Celsius niet of slechts zeer langzaam worden bereikt. (bron: Chemiekaartenboek). 

- Een geringe zorg voor acute toxiciteit bij orale of dermale route van de blootstelling; tekenen van 
toxiciteit treden op bij hoge concentraties. De blootstelling aan octylphenol bij normale achtergrondniveau 
leidt naar alle waarschijnlijkheid niet tot een nadelig effect op de menselijke gezondheid (bron: 
http://apps.sepa.org.uk/spripa/Pages/SubstanceInformation.aspx?pid=157). Corrosief voor ogen, huid, 
ademhalingsstelsel (in zuivere vorm). Geen huidsensibilatie. 

- Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek heeft octylphenol niet aangewezen in termen van 
kankerverwekkend. Er zijn aanwijzingen dat p-tert-octylfenol de vrouwelijke vruchtbaarheid verlaagt (stof 
behoort tot de groep hormoonverstoorders), Niet mutageen (bron: 
http://www.siigroup.com/EHSPdf/PTOPGPS.pdf) 
 

 
Prometryn http://extoxnet.orst.edu/pips/prometry.htm / 
http://pmep.cce.cornell.edu/profiles/extoxnet/metiram-propoxur/prometryn-ext.html 

- Acute toxiciteit: Prometryn is nauwelijks giftig bij ingestie. Via de dermale weg is het in geringe mate 
giftig. prometryn veroorzaakt geen irritatie van de huid in konijnen of overgevoeligheid van de huid in 
cavia's. Kan lichte oogirritatie veroorzaken bij konijnen.  

- Chronische toxiciteit: de resultaten lange termijn studies wijzen niet op duidelijke toxiciteit van prometryn 
blootstelling via ingestie. In studies met proefdieren, blijkt prometryn nauwelijks giftig voor orale, dermale 
of inhalatoire blootstelling. Prometryn is geplaatst in Tox categorie III (een na de laagste van de vier 
categorieën) (bron: https://www3.epa.gov/pesticides/chem_search/reg_actions/reregistration/fs_PC-
080805_1-Feb-96.pdf) 

- Reproductieve effecten: Prometryn lijkt niet geboorteafwijkingen te veroorzaken. 
- Mutagene effecten: De beschikbare gegevens wijzen erop dat Prometryn niet een mutagene stof is. 
- Kankerverwekkende effecten: De beschikbare gegevens wijzen erop dat prometryn niet 

kankerverwekkend is. 

CHEMICAL CAS NO.* PC CODE** CANCER 

CLASSIFICATION*** 

REPORT DATE**** 

Prometryn 7287-19-6 080805 Group E--Evidence of 

Non-carcinogenicity for 

Humans 

7/26/1994 

Bron: http://npic.orst.edu/chemicals_evaluated.pdf 
- De orgaantoxiciteit: doelorganen vastgesteld door middel van dierlijke studies omvatten de lever, nieren 

en het beenmerg. 
 

 
 
Terbutryn http://pmep.cce.cornell.edu/profiles/extoxnet/pyrethrins-ziram/terbutryn-ext.html  

- Vaste stof 
- Terbutryn is in geringe mate giftig. Het is van invloed op het centrale zenuwstelsel in dieren, leidend tot 

bijv. incoördinatie, convulsies. Bij extreem hoge doseringen toonden de dieren zwelling en vloeistof in de 
longen en centraal zenuwstelsel. Terbutryn is niet sensibiliserend voor de huid.  

- Acute toxiciteitsstudies tonen dat via de orale, dermale en inhalatoire  routes terbutryn relatief non-
toxisch is. 

- Effecten op de voortplanting: een drie-generatie reproductie studie van ratten toonde aan dat doses van 
150 mg/kg/dag terbutryn een verminderde vruchtbaarheid-index bij zowel mannelijke als vrouwelijke 
ratten veroorzaakte.  

- Teratogene effecten: boven doses van 500 mg/kg/dag, zwangere ratten nakomelingen met verlaagde 
gewicht en verminderd biomineralisatie in de voorste en achterste poten. Zwangere konijnen blootgesteld 
aan een dosis van 75 mg/kg/dag hadden ook nakomelingen met verminderde been vorming.  

- Mutagene effecten: In tests van terbutryn, werden geen mutagene effecten waargenomen. 
- Kankerverwekkende effecten: In een tweejarige studie van ratten die gevoed werden met doses van 150 

mg/kg terbutryn veroorzaakte dit tumorgroei. Er is echter geen bewijs voor de carcinogeniteit bij muizen. 
Terbutryn is geclassificeerd als een mogelijk menselijk carcinogeen door het US EPA (1988) 

CHEMICAL CAS NO.* PC CODE** CANCER 

CLASSIFICATION*** 

REPORT DATE**** 

Terbutryn 886-50-0 080813 Group C--Possible 

Human Carcinogen 

3/3/1988 

Bron: http://npic.orst.edu/chemicals_evaluated.pdf 
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- Orgaantoxiciteit: Op lange termijn kan voeding bij hoge doses van terbutryn leiden tot groei retardatie, 

nierschade, leverschade en een verminderd aantal witte bloedcellen.  
- In water is terbutryn niet vluchtig. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

 

Monique Scholtes 
Adviseur Milieu & Gezondheid 

 
Postadres: Postbus 3024, 5003 DA  Tilburg 
Bezoekadres: Ringbaan West 227, 5037 PC Tilburg 
T: 0900-3686868 
Werkdagen: ma/di/wo-ochtend/do/vrij-ochtend 
 

E: m.scholtes@ggdgmv.nl   Vanaf 2016 is dit mijn nieuwe emailadres.  

 
 

 

 

Van: Schijndel, Joost van [mailto:joost.vanschijndel@tauw.com]  

Verzonden: vrijdag 15 april 2016 17:32 

Aan: Esther Alphen (e.vanalphen@omwb.nl); Scholtes, Monique 
CC: Jos Hegmans (JHegmans@brabant.nl); Schmeits, Jasper; Hondema, Laurens 

Onderwerp: risicobeoordeling Kortendijk 2 Nieuw Vossemeer 

 
Hallo Esther en Monique, 
 
Zoals besproken ontvangen jullie hierbij de definitieve risicobeoordeling (platte tekst in word en 4 x pdf met sanscrit 
berekeningen als onderdeel van de bijlage 9 in de word file). 
 
Voor Esther is tevens bijgevoegd: de herziene gevalsdefinitie (in dezelfde wordfile) en de (ook eerder 
geleverde)  conceptnotitie met terugsaneerwaarden (pdf N010-etc). 
 
Ik ontvang graag (zoals besproken) uiterlijk eind mei jullie reactie hierop. Na kortsluiten van jullie reactie en verwerking 
daarvan, zal ik deze onderdelen opnemen in de definitieve versie van de rapportage ‘uitgevoerde onderzoeken’ (deze 
rapportage hebben jullie in concept in januari ontvangen). 
 
Voor Monique heb ik de vraag of nog een beknopte beoordeling kan plaatsvinden van de toxiciteit van de stoffen octylfenol, 
prometryn en terbutryn? Reden dat ik deze stoffen heb toegevoegd aan ‘te beoordelen stoffen’ is dat bij nader inzien het 
scheikundig onoplosbaar zijn (< 0,01 g/ 100 ml) van stoffen niet zo’n goed criterium is om stoffen uit te sluiten voor verdere 
beoordeling. Dit omdat lagere concentraties milieuhygiënisch al relevant kunnen zijn. Door het schrappen van dit criterium 
komen voornoemde stoffen ook in aanmerking voor verdere beoordeling.  
 
Voor Esther heb ik het volgende ter toelichting op de terugsaneerwaarden: 
In overleg d.d. 28 januari jl. is besproken om voor het grondwater tweemaal de interventiewaarde als terugsaneerwaarde 
aan te houden. Je hebt aangegeven niet akkoord te kunnen gaan met 2 maal de interventiewaarde als terugsaneerwaarde 
omdat de mediaan vele malen lager ligt en regionaal dergelijke hoge concentraties van nature nauwelijks voorkomen (jouw 
mail d.d. 2 februari jl.). Bijgevoegd ter informatie een exceltabel met een overzicht van gemeten grondwaterconcentraties 
arseen uit onderzoeken die in de omgeving zijn uitgevoerd (grondwaterconcentraties zijn geel gemarkeerd). Deze gegevens 
bevestigen het beeld dat zeker geen sprake is van verhoogde achtergrondconcentraties op het niveau van tweemaal de 
interventiewaarde. 
Het voorstel is daarom om géén terugsaneerwaarden voor arseen in het grondwater vast te gaan stellen en daarmee terug 
te grijpen op de conceptnotitie terugsaneerwaarden. Hierin zijn op strategisch en operationeel niveau de 
saneringsdoelstellingen beschreven. Voor het grondwater is als operationele doelstelling gekozen voor het handhaven van 
het huidige verontreinigde volume en de huidige interventiewaardecontour. Door ontgraven van de bron wordt bereikt dat de 
grondwaterverontreiniging stabiel zal zijn waarop zal worden gemonitord. 
 
Tenslotte had je (Esther) de vraag bij wat voor waarden in het grondwater geen risico’s optreden bij het gebruik als 
moestuin en wat de GGD daar van vindt. In bijgevoegde mail van de GGD is hun reactie aangegeven. Kort gezegd komt het 
erop neer dat geen betrouwbare relatie is te leggen tussen bodemconcentraties en gewasconcentraties. Hoe dit specifiek zit 
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voor het grondwater heeft de GGD als vraag uitstaan bij het RIVM. Voor de te hanteren terugsaneerwaarde is dit niet 
relevant mogelijk wel voor advies met betrekking tot gebruik als moestuin. Daarbij opgemerkt dat gewassen gevoelig zijn 
voor arseen en daardoor afsterven zodat in de praktijk bloostelling via gewasconsumptie erg mee kan vallen. 
 
Mochten er vragen zijn dan hoor ik het uiteraard graag. 
 
Goed weekend 
Joost 
 
drs. J.A. (Joost) van Schijndel  
adviseur  

Tauw bv 
BU Meten, Inspectie & Advies  
Dr. Holtroplaan 5 
Postbus 1680 
5602 BR Eindhoven
www.tauw.nl 

   

M 
T 

+31 61 13 56 23 4 
+31 40 23 25 53 3 

KvK 38.01.49.85 

E-mail: joost.vanschijndel@tauw.com 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Bijlage 

16 Kopieën tekeningen rapport Milon met gevalscontouren 
 

 

 










