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1 INLEIDING

In opdracht van Reijm B.V. is door Ingenieursbureau Mol op de locatie Zonnekreekseweg 2 te 
Steenbergen een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd gebaseerd op de NEN 5740.

De heer F. Reijm is de contactpersoon namens de opdrachtgever. Namens Ingenieursbureau 
Mol zijn de werkzaamheden gecoördineerd door de heer R. de Rooij.

Het terrein wordt onderzocht in verband met de verplichting voortvloeiende uit de Wet 
milieubeheer teneinde de nul en eindsituatie vast te leggen.

Het doel van het nulsituatie bodemonderzoek is het verkrijgen van toetsingsgrondslag met het 
oog op mogelijke toekomstige bodemverontreiniging voortvloeiend uit bedrijfsactiviteiten.

Het doel van het eindsituatie bodemonderzoek is het vaststellen of de vooronderstelde 
verontreinigingkernen ook daadwerkelijk op de vermoede plaatsen aanwezig zijn en in hoeverre 
de verontreinigende stoffen in de grond en het freatisch grondwater respectievelijk de 
achtergrondwaarden en de streefwaarden overschrijden.

Ingenieursbureau Mol is een onafhankelijk BRL SIKB 2000 gecertificeerd adviesbureau en 
verklaart geen belangen te hebben bij de resultaten of uitkomst van het bodemonderzoek.

In dit rapport is de gehanteerde onderzoeksmethode beschreven en worden de resultaten van 
het veldwerk en laboratoriumonderzoek behandeld. De resultaten zijn getoetst aan de wettelijke 
kaders. De rapportage wordt afgesloten met de conclusies van het onderzoek.

In de rapportage wordt gebruik gemaakt van (norm)documenten. Deze worden genoemd in 
hoofdstuk 7.

Ingenieursbureau Mol Nulsituatie bodemonderzoek Zonnekreekseweg 2 te Steenbergen
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2 VOORONDERZOEK

Het vooronderzoek is gebaseerd op de NEN 5725. Op basis van de aanleiding, het doel en het 
type bodemonderzoek is gekozen voor het uitvoeren van het vooronderzoek op standaard 
niveau (raadplegen archieven, kaartmateriaal en uitvoeren locatiebezoek).

Op 20 juli 2011 is archiefonderzoek uitgevoerd bij de provincie Noord-Brabant en op 25 juli 2011 
bij de gemeente Steenbergen. Daarbij zijn het bouwarchief, het milieuarchief, het tankarchief, 
het bodemarchief en het aankooparchief geraadpleegd. Op 10 augustus 2011 heeft een 
terreininspectie, gelijktijdig met het veldwerk, plaatsgevonden.

2.1 Locatiebeschrijving

Het onderzoeksterrein is gelegen aan de Zonnekreekseweg 2 te Steenbergen en is kadastraal 
bekend als gemeente Steenbergen, sectie Y, nummer 474. Het onderzoeksterrein heeft een 
oppervlakte van circa 1 hectare. Voor zover bekend heeft de onderzoeklocatie altijd een 
agrarische bestemming gehad.

Het terrein heeft de volgende topografische kenmerken: X= 51.569 en Ys 4.271. De ligging van 
de locatie is weergegeven in bijlage A. In bijlage B is een situatietekening van het terrein 
opgenomen en in bijlage F staan foto’s van de onderzoekslocatie die zijn genomen tijdens het 
veldwerk.

Op de onderzoekslocatie zijn diverse verdachte deeliocaties aanwezig, te weten:
A: Opslag olie en tankplaats;
B: (voormalig) bovengrondse tank;
C: Composteringsplaats;
D: Opslag gevaarlijke stoffen;
E: Garage werkplaats;
F: Ondergrondse HBO-tanks;
G: Bovengrondse tanks.

Tijdens de locatie-inspectie zijn geen verzakkingen, ophogingen, verkleuringen, brandplekken 
en/of asbestverdacht materiaal op de bodem aangetroffen. Echter er zijn onregelmatigheden 
geconstateerd in de vloeistofdichte vloer ter plaatse van de composteringsplaats. De vloer wordt 
geïnspecteerd conform de CUR/PBV-Aanbeveling 44 (vierde herziene uitgave, mei 2004) 
‘beoordeling vloeistofdichtheid van vloeistofdichte voorzieningen’. Een en ander met het doel om 
na te gaan of de voorziening voldoet aan alle eisen van de CUR/PBV-Aanbeveling 44, vierde 
versie. Bij een positief inspectieresultaat komt de voorziening in aanmerking voor een Verklaring 
Vloeistofdichte Voorziening. Dit wordt in een separate rapportage opgenomen, zodoende wordt 
in onderhavige rapportage hierop verder niet ingegaan.

Er zijn geen andere activiteiten en/of bronnen aangetroffen dan de verdachte deeliocaties A t/m 
G die vanuit het oogpunt van bodemverontreiniging als verdacht worden aangemerkt.

Op het terrein kunnen zich ondergronds kabels en/of leidingen bevinden. De aanwezigheid 
daarvan kan van invloed zijn op de grondwaterstroming op de locatie alsmede op het 
verspreidingspatroon van eventueel op het terrein aanwezige bodemverontreiniging.

ingenieursbureau Mol Nulsituatie bodemonderzoek Zonnekreekseweg 2 te Steenbergen
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2.2 Historische informatie

2.2.1 Archieven Provincie Noord-Brabant en de gemeente Steenbergen

Op respectievelijk 20 en 25 juli 2011 zijn de archieven van de provincie Noord-Brabant en de 
gemeente Steenbergen geraadpleegd. Daarin zijn van de onderzoekslocatie en de nabije 
omgeving geen relevante gegevens aangetroffen. Ter plaatse van en in de omgeving van de 
onderzoekslocatie zijn in het verleden geen bodemonderzoeken uitgevoerd, welke bekend zijn 
bij de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Steenbergen.

2.2.2 Bodemloket

Naast de archieven van de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Steenbergen is eveneens 
de website bodemloket.nl geraadpleegd. Op basis van deze website blijkt dat van de 
onderzoekslocatie en de directe omgeving geen informatie voor handen is.

2.2.3 Archieven ingenieursbureau Mol

Ter plaatse van en in de omgeving van de onderzoekslocatie zijn in het verleden diverse 
bodemonderzoeken uitgevoerd:

- Verkennend bodemonderzoek aan de Zonnekreekseweg 2 te Steenbergen (Comon Services 
B.V., Rapportnummer 7243.004, 2 december 1997). Op basis van het chemisch-analytisch 
onderzoek van de grond(meng)monsters kan gesteld worden dat ter plaatse van de 
onderzoekslocatie geen noemenswaardige verontreinigingen zijn aangetroffen. Op basis van 
de resultaten van de grondwatermonsters kan gesteld worden dat ter plaatse van het 
schoonwaterbassin een verontreiniging met arseen is aangetroffen die nader onderzoek 
noodzakelijk maakt;

- Verkennend bodemonderzoek aan de Zonnekreekseweg 2 te Steenbergen (Comon, 
Rapportnummer 7.243.006, 9 januari 1998). Op basis van het chemisch-analytisch 
onderzoek van de grond(meng)monsters kan gesteld worden dat ter plaatse van de 
onderzoekslocatie geen noemenswaardige verontreinigingen zijn aangetroffen. Ter plaatse 
van de bovengrondse tanks in de lekbakken zijn in de bovengrond geen verontreinigingen 
met minerale olie of vluchtige aromaten (BTEXN) aangetroffen. Op basis van de resultaten 
van de grondwatermonsters kan gesteld worden dat ter plaatse van de bezinkput een 
verontreiniging met arseen is aangetroffen die nader onderzoek noodzakelijk maakt. Op 
basis van het chemisch-analytisch onderzoek van het grondwatermonster ter plaatse van de 
garage/werkplaats met smeerput kan gesteld worden dat geen noemenswaardige 
verontreinigingen zijn aangetroffen. Ter plaatse van de bovengrondse tanks in de lekbakken 
zijn in het grondwater geen noemenswaardìge verontreinigingen met minerale olie of 
vluchtige aromaten (BTEXN) aangetroffen. Op basis van de resultaten van het 
grondwateronderzoek zijn geen nadere maatregelen ter plaatse van de bovengrondse tanks 
in de lekbakken en de garage/werkplaats met smeerput.

Ingenieursbureau Mol Nulsituatie bodemonderzoek Zonnekreekseweg 2 te Steenbergen
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2.2.3 Kaartmateriaal

De volgende kaarten zijn geraadpleegd:

» Grote Historische Atlas van Noord-Brabant, schaal 1:25.000, d.d. 1905;
B Grote Provincie Atlas, d.d. 1990.

Op basis van het kaart- en fotomateriaal blijkt het volgende:

8 De onderzoekslocatie bevindt zich in het polder gebied;
8 In de 186 eeuw had het gebied een agrarische bestemming.

2.3 Geo(hydro)!ogisch onderzoek

Uit de beschrijving van de regionale bodemopbouw en de geohydrologie blijkt dat ter plaatse 
van de onderzoekslocatie een slecht doorlatende deklaag bestaande uit klei- en veenlagen, met 
plaatselijk inschakelingen van sterk slibhoudende fijn -en grofkorrelige zanden met een dikte 
van ca. 13 meter aanwezig zijn gevolgd door het eerste watervoerend pakket bestaande uit 
grofkorrelige grondhoudende zanden van de Formaties van Kreftenheye en Sterksel met een 
dikte van minimaal 32 meter.

De grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket is globaal in westelijke richting. Het is 
onbekend of er ter plaatse van de onderzoekslocatie sprake is van kwel of inzijging.

De geohydrologische informatie is afkomstig uit de Grondwaterkaart van Nederland van de 
Dienst Grondwaterverkenning van TNO (Kaartblad 43 Oost en 44 West, december 1976).

2.4 Conclusies en onderzoekshypothese

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt de onderzoekslocatie als verdacht 
beschouwd. In het onderstaande staan de verdachte deellocaties opgesomd:

Tabel 1. Onderzoeksstrategie verdachte deellocaties

Deellocaties

Oppervlakte

(m2)

Onderzoekstrategie

A. Opslag olie en tankplaats < 100 Strategie NUL

B. (voormalig) bovengrondse tank < 100 Strategie VEP

C. Composteringsplaaîs 22.000 Aangepast (zie hoofdstuk 3, tabei 2)

D. Opslag gevaarlijke stoffen < 100 Strategie NUL

E. Garage werkplaats < 100 Strategie NUL

F. Ondergrondse HBO-tanks < 100 Strategie VEP-00

G.Bovengrondse tanks (nieuw) < 100 Strategie NUL

De onderzoeksstrategie staat verder beschreven in hoofdstuk 3.

Ingenieursbureau Mol Nulsituaiie bodemonderzoek Zonnekreekseweg 2 te Steenbergen
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3 ONDERZOEKSSTRATEGIE

Gezien de doelstelling en de resultaten van het vooronderzoek is, bij het opzetten van het 
onderzoek, uitgegaan van een bodemonderzoek gebaseerd op de NEN 5740 voor een 
verdachte locatie.

De te plaatsen boringen en uit te voeren chemische analyses zijn in onderstaande tabel 
weergegeven. Alle veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de BRLSIKB 2000.

Tabel 2. Onderzoeksstrategie verdachte deellocaties

Deellocaties Veldwerkzaamheden 
boringen en peilbuizen

Chemische analyses

Opp. (m2) Boringen En peilbuis Grond Grondwater

A. Opslag olie 
en tankplaats

ŵ 100 2 x 0,5 tn-mv 1 X 1 x minerale olie 
grond

verontreinigingkern

1 x minerale olie 
-í- BTEXN

B. (voormalig) 
bovengrondse 
tank

c100 2 x 1,0 m-mv 1 X 1 x minerale olie 
grond

verontreinigingkern

1 x minerale olie 
-i- BTEXN

C.
Composterings-
plaats

ca. 22.000 18 x 1,0 m-mv 3 x 4 x NEN pakket. 6 x fosfaat, 
chloride, 
chemisch 

zuurstofgebruik 
(CZV), stikstof 

N-Kjeldahl, 
sulfaat en NEN- 

pakket*

D. Opslag 
gevaarlijke 
stoffen

c100 2x0,5 m-mv 1 X 1 x minerale olie grond 
verontreinigingkern

1 x minerale olie 
+BTEXN

E. Garage 
werkplaats

< 100 2 x0,5 m-mv 1 X 1 x minerale olie grond 
verontreinigingkern

1 x minerale olie 
h- BTEXN

F. Ondergrondse 
HBO-tanks

< 100 1 x 0,5 m- 
onderzijde tank

1 X 1 x minerale olie 1 x minerale olie 
+BTEXN

G.
Bovengrondse 
tanks (nieuw)

« 100 2 x 0,5 m-mv 1 X 1 x minerale olie grond 
verontreinigingkern

1 x minerale olie
4- BTEXN

* indien de bestaande peilbuizen PB I, II en III niet meer aanwezig zijn op deeìlocatie C dan worden alleen de nieuw 
geplaatste peilbuizen op deeìlocatie C bemonsterd op fosfaat, chloride, chemisch zuurstofgebrek (CZV), stikstof N- 
Kjeldahl, sulfaat en het standaard NEN-pakket grondwater.

Van het opgeboorde materiaal worden per grondsoort monsters genomen tot een maximaal 
traject van 50 cm per monster. De vrijkomende grond wordt zintuiglijk beoordeeld op geur, kleur 
en het voorkomen van bijzonderheden.

Tijdens het veldwerk wordt gelet op de mogelijke aanwezigheid van asbestverdacht materiaal op 
of in de bodem.

Van de verkregen monsters van boven- en ondergrond worden op het laboratorium meng- 
monsters samengesteld of worden individuele monsters geselecteerd. De grond(meng)monsters 
en grondwatermonsters worden, indien geen afwijkingen optreden, vervolgens geanalyseerd op 
de parameters zoals omschreven in de opzet.

Ingenieursbureau Mol Nulsituatie bodemonderzoek Zonnekreekseweg 2 te Steenbergen
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Het grondwater wordt minimaal zeven dagen na het plaatsen van de peilbuizen bemonsterd en 
geanalyseerd. Tijdens het plaatsen van de peilbuizen en het bemonsteren van het grondwater is 
de grondwaterstand, temperatuur, elektrische geleidbaarheid en zuurgraad gemeten.

De chemische analyses van de grond en het grondwater worden uitgevoerd door ALcontro! 
Laboratories B.V. te Rotterdam. Dit laboratorium is geaccrediteerd door de Raad voor 
Accreditatie en staat geregistreerd onder nummer L028. Bij de chemische analyses wordt 
gebruik gemaakt van de voorbehandelings-, opwerkings- en analysemethoden zoals 
beschreven in diverse, geldende NEN-normen.

De NEN-pakketten zijn ais volgt samengesteld:

- NEN-pakket grond:
organisch stof, lutum, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkei, zink, 
som PCB, som PAK en minerale olie

» NEN-pakket grondwater:
barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, minerale olie, vluchtige 
aromatisch koolwaterstoffen en vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen.

" Minerale olie grond en grondwater.

b BTEXN grondwater:
Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen, Naftaleen.

Van de voor analyse geselecteerde grond(meng)monsters worden eveneens het humus- en 
lutumgehalte bepaald voor een correctie van toetsingswaarden voor de onderzochte 
parameters.

Bij de beoordeling en interpretatie van de resultaten wordt gebruik gemaakt van de toetsings
waarden zoals opgenomen in de Circulaire bodemsanering 2009, zoals gewijzigd per 1 april 
2009 en de Regeling bodemkwaliteit.

Ingenieursbureau Mol Nulsituatie bodemonderzoek Zonnekreekseweg 2 te Steenbergen
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4 RESULTATEN

4.1 Veldwerk

Het plaatsen van de boringen en de peilbuizen is onder leiding van de heer D. Rietveld op 10 en 
11 augustus 2011 uitgevoerd. Het grondwater uit de peilbuizen is door de heer D. Rietveld 
bemonsterd op 24 augustus 2011. Tevens zijn de boringen 202b, 403c, 502a en 503b op 24 
augustus 2011 geplaatst door de heer D. Rietveld. In verband met een kapotte diamantboor is 
besloten om de vier boringen te plaatsen tijdens het nemen van de grondwatermonsters. De 
heer D. Rietveld is een erkende en gecertificeerde monsternemer.

Alle veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de BRLSIKB 2000 en de daarbij horende VKB 
protocollen 2001 en 2002.

De plaats van de boringen en peilbuizen staan weergegeven in bijlage B.

In totaal zijn 47 boringen verricht (nummers 1 t/m 21, 101 t/m 103, 201 t/m 202b, 301 t/m 303, 
401 t/m 403c, 501 t/m 503b en 601 t/m 603). De boringen 2, 11,17,102, 201, 302, 402A, 501 en 
602A zijn ten behoeve van de bemonstering van het grondwater afgewerkt met een peilbuis.

De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat tot de maximale boordiepte van 
350 cm-mv hoofdzakelijk uit zwak tot matig siltig, matig fijn zand. In de ondergrond wordt 
plaatselijk een veen en een kleilaag aangetroffen.

De boringen 202, 202A, 202b, 401,402, 403, 403A, 403B, 502, 503A, 602 zijn gestaakt. Tijdens 
het veldwerk zijn de bestaande peilbuizen I, II en III op deelîocatie C niet meer aangetroffen.

Tabel 3. Tabel bijmengingen

Boring no Diepte (cm-mv) Bijmenging

4 50-100 Zwak puin, zwak plastic

6 50-100 Zwak plastic

7 50-100 Zwak plastic
15 0-50 Zwak puin, zwak plastic
15 50-100 Zwak plastic

20 50-100 Zwak puin

21 0-50 Zwak puin
21 50-100 Zwak puin

103 10-20 Zwak puin, zwak slak

201 8-50 Zwak grind, matig puin
202b 15-50 Matig grind
202b 50-80 (qestaakt) Uiterste puin
301 10-50 Matig puin

303 50-100 Matig baksteen

401 7-100 (gestaakt) Zwak puin ì zwak slak

402 7-100 (gestaakt) Zwak grind, matig puin, zwak slak

402A 7-100 Zwak grind, matig puin, zwak slak

403 5-8 (gestaakt) Beton

403A 5-8 (gestaakt) Beton

403c 20-100 Volledig puin

501 10-110 Zwak grind, zwak puin, zwak slak

Ingenieursbureau Mol Nulsituatie bodemonderzoek Zonnekreekseweg 2 te Steenbergen
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501 110-150 Matig beton

502a 16-50 Volledig puin

503b 25-100 Matig puin

601 10-100 Sterk puin

602 8-14 (gestaakt) Volledig baksteen

602A 8-50 Volledig puin, zwak slak
602A 50-100 Matiq puin

603 10-50 Zwak grind, zwak puin, zwak slak

Tijdens de veldwerkzaamheden is geen asbestverdacht materiaal op (de bodem) of in de grond 
waargenomen.

In tabel 3 staan de zintuiglijke waarnemingen tijdens de monstername en de resultaten van de 
veldmetingen weergegeven zoals deze zijn gemeten bij het bemonsteren van het grondwater. 
Het betreft de grondwaterstand (GWS) ten opzichte van het maaiveld, de elektrische 
geleidbaarheid (EC) en de zuurgraad (pH).

Tabel 4. Veldmetingen bij bemonsteren grondwater

Peilbuis
Filterstelling

(cm-mv)

GWS
bij plaatsing 

(cm-mv)

GWS
Bij bemonstering 

(cm-mv)

EC
(pS/cm) PH Zintuiglijke

afwijkingen

A: Opslag olie en tankplaats

302 170-270 120 101 255 6,71 Geen

B: (voormalig) bovengrondse tank

102 200-300 150 158 246 6,56 Geen

C: Composteringsplaats

2 250-350 200 185 347 6,46 Geen

11 150-250 100 134 261 6,54 Geen

17 300-400 250 240 86 7,31 Geen

D: Opslag gevaarlijke stoffen

602A 200-300 150 161 502 6,89 Geen

E: Garage werkplaats

402A 200-300 150 144 319 6,77 Geen

F: Ondergrondse HBO-tanks

201 200-300 150 176 385 6,88 Geen

G: Bovengrondse tanks

501 200-300 150 143 382 6,58 Geen

De gemeten pH en EC zijn normale waarden voor een natuurlijke situatie in deze omgeving.

4.2 Laboratoriumonderzoek

Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd conform de voorgestelde opzet. In verband met de 
verschillende soorten bijmengingen in de grond zijn drie extra grondmonsters geanalyseerd op 
minerale olie en is een extra grondmonster geanalyseerd op het NEN standaardpakket grond. 
De getoetste analyseresultaten zijn opgenomen in bijlage C. De analysecertificaten zijn 
opgenomen in bijlage D.

Ingenieursbureau Mol Nulsituatie bodemonderzoek Zonnekreekseweg 2 te Steenbergen
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4.2.1 Grond

In het laboratorium zijn 2 grondmengmonsters samengesteld en 12 individuele grondmonsters 
geselecteerd. Bij de samenstelling van mengmonsters is rekening gehouden met de diepte van 
het bemonsteringstraject, de aangetroffen bodemsoort en de zintuiglijke waarnemingen.

De grond(meng)monsters zijn afkomstig per verdachte deellocatie. In de monstercode is de 
letter van de verdachte deellocatie verwerkt. Zo betreft monstercode MA1 een individueel 
geselecteerd monster afkomstig uit deellocatie A.

De voor analyse geselecteerde grond(meng)monsters alsmede de resultaten van de toetsing 
zijn samengevat in de volgende tabel.

Tabel 5. Gemeten concentraties to.v. toetsingswaarden in de grond (mg/kgds)

Samenstelling grond Toetsing Wbb
Monster (meng)monsters Analysepakket

(in cm-mv)
Parameter Gehalte

(mg/kgds) Toetsing

A: Opslag olie en tankplaats

MA1 301 (10-50) Minerale olie ~

B: (voormalig) bovengrondse tank

MMB1 101 en 102(10-60) Minerale olie ~

MB2 103(10-20) Minerale olie Minerale olie 430 *

C: Composteringsplaats

MMC1 1,9, 13 en 20 (0-50) NEN ~

MC2 4(50-100) NEN ~
Molybdeen 1,6 *

MC3 15(0-50) NEN Zink 160 *
PAK 6,7 *

MC4 20 (50-100) NEN Lood
PAK

37
1.6 .

MC5 21 (0-50) NEN Zink 130 *

D: Opslag gevaarlijke stoffen

MD1 601 (10-60) Minerale olie Minerale olie 150 *

MD2 602A (50-100) Minerale olie Minerale olie 140 *

E: Garage werkplaats

ME1 402A (7-57) Minerale olie --

F: Ondergrondse HBO-tanks

MF1 201 (8-50) Minerale olie Minerale olie 100 *

MF2 201 (150-200) ~

G: Bovengrondse tanks

MG1 501 (10-60) Minerale olie ~

gehalte lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde of de detectielimiet voor alle geanalyseerde parameters 
het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond
en interventiewaarde
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 
de interventiewaarde
gehalte groter dan of gelijk aan de interventiewaarde
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4.2.2 Grondwater

De analyseresultaten van het grondwater zijn samengevat in de volgende tabel.

Tabel 6. Gemeten concentraties to.v. toetsingswaarden in het grondwater (pg/l)

Toetsing Wbb
Peilbuis Analysepakket

Parameter Gehalte
(Mg/O Toetsing

A: Opslag olie en tankplaats

302 Minerale olie + BTEXN --

B: (voormalig) bovengrondse tank

102 Minerale olie * BTEXN --

C: Composteringsplaats

fosfaat, chloride, chemisch Barium
Chloride

160
980

2 zuurstofgebruik (CZV), stikstof N- 
Kįeldahl, sulfaat en NEN-pakket

*

fosfaat, chloride, chemisch Barium 280 *
11 zuurstofgebruik (CZV), stikstof N- Nikkel 47 **

Kjeldahl, sulfaat en NEN- pakket Chloride 550 *
fosfaat, chloride, chemisch Barium 140 *

17 zuurstofgebruik (CZV), stikstof N- Koper 18 *
Kieldahl, sulfaat en NEN- pakket Molybdeen 21 *

D: Opslag gevaarlijke stoffen

602A Minerale olie -t- BTEXN Xylenen 0,31 *

E: Garage werkplaats

402A Minerale olie 4- BTEXN --

F: Ondergrondse HBO-tanks

201 Minerale olie + BTEXN --

G: Bovengrondse tanks

501 Minerale olie + BTEXN --

gehalte lager dan of gelijk aan de streefwaarde of de detectielimiet voor alle geanalyseerde parameters
het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleíner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en
interventiewaarde
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 
interventiewaarde
gehalte groter dan de interventiewaarde

4.3 Bespreking resultaten

A: Opslag olie en tankplaats
Grond
Uit het analyseresultaat blijkt dat in het grondmonster van de bovengrond {MA1) ten opzichte 
van de achtergrondwaarde geen verhoogd gehalte met minerale olie is aangetoond.

Grondwater
Uit het analyseresultaat blijkt dat in het grondwatermonster (pb302) ten opzichte van de 
streefwaarden geen verhoogde gehalten met minerale olie en BTEXN zijn aangetoond.
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B: (voormalig) bovengrondse tank
Grond
Uit de analyseresultaten blijkt dat in de grondmonsters van de bovengrond (MMB1 en MB2) 
maximaal ten opzichte van de achtergrondwaarde verhoogde gehalten met minerale olie zijn 
aangetoond.

Grondwater
Uit het analyseresultaat blijkt dat in het grondwatermonster (pb102) ten opzichte van de 
streefwaarden geen verhoogde gehalten met minerale olie en BTEXN zijn aangetoond.

C: Comoosterinasplaats
Grond
Uit de analyseresultaten blijkt dat in, zowel de grondmonsters van de bovengrond (MMC1, MC3 
en MC5) als de grondmonsters van de ondergrond (MC2 en MC4), maximaal ten opzichte van 
de achtergrondwaarde verhoogde gehalten met enkele zware metalen en PAK zijn aangetoond.

Grondwater
Uit de analyseresultaten blijkt dat in de grondwaîermonsters (pb2, pb11 en pb17) ten opzichte 
van de streefwaarden verhoogde gehalten met enkele zware metalen zijn aangetoond. Echter ís 
in het grondwatermonster (pb11) ten opzichte van de tussenwaarde een matig verhoogd gehalte 
met nikkel aangetoond.

D: Opslag gevaarlijke stoffen
Grond
Uit de analyseresultaten blijkt dat in, zowel het grondmonster van de bovengrond (MD1) ais het 
grondmonster van de ondergrond (MD2), maximaal ten opzichte van de achtergrondwaarde 
verhoogde gehalten met minerale olie zijn aangetoond.

Grondwater
Uit het analyseresultaat blijkt dat in het grondwatermonster (pb602A) ten opzichte van de 
streefwaarde een verhoogd gehalte met xylenen is aangetoond.

E; Garage werkplaats
Grond
Uit het analyseresultaat blijkt dat in het grondmonster van de bovengrond (ME1) ten opzichte 
van de achtergrondwaarde geen verhoogd gehalte met minerale olie is aangetoond.

Grondwater
Uit het analyseresultaat blijkt dat in het grondwatermonster (pb402A) ten opzichte van de 
streefwaarden geen verhoogde gehalten met minerale olie en BTEXN zijn aangetoond.

F: Ondergrondse HBO-tanks
Grond
Uit de analyseresultaten blijkt dat in de grondmonsters van de bovengrond (MF1) en ondergrond 
(MF2) maximaal ten opzichte van de achtergrondwaarde verhoogde gehalten met minerale olie 
zijn aangetoond.

Grondwater
Uit het analyseresultaat blijkt dat in het grondwatermonster (pb201) ten opzichte van de 
streefwaarden geen verhoogde gehalten met minerale olie en BTEXN zijn aangetoond.
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G: Bovengrondse tanks
Grond
Uit het analyseresultaat blijkt dat in het grondmonster van de bovengrond (MG1) ten opzichte 
van de achtergrondwaarde geen verhoogd gehalte met minerale olie is aangetoond.

Grondwater
Uit het analyseresultaat blijkt dat in het grondwatermonster (pb201) ten opzichte van de 
streefwaarden geen verhoogde gehalten met minerale olie en BTEXN zijn aangetoond.

4.4 Afwijkingen ten opzichte van de norm

Onderhavig onderzoek is gebaseerd op NEN 5740. In onderstaande tabel worden eventuele 
afwijkingen ten opzichte van de genoemde norm weergegeven:

Tabel 7: Afwijkingen

Deel van het onderzoek: Opmerking:
Onderzoeksstrategie Gebaseerd op de NEN 5740 dienen voor een oppervlakte van 22.000 ïrŕ 

(deellocatie C) in totaal 28 boringen te worden geplaatst; 2/3 deel van de 
boringen dient buiten de vloeistofdichte verharding te worden geplaatst,
1 /3 deel dient formeel door de vloeistofdichte vloer te worden geplaatst. 
Voor bestaande composteringslocaties wordt, door de Provincie Noord- 
Brabant, een uitzondering gemaakt en maatwerk verleend. De boringen 
door de vloeistofdichte vloer zijn komen te vervallen.

Veldwerk De bestaande peilbuizen PB l, îl en lil zijn niet meer aanwezig zijn op 
deellocatie C.
Ter plaatse van deellocatie C dienen aanvullend 18 boringen tot 1,0 m-mv 
te worden geplaatst.

Grondanalyses Ter plaatse van deellocatie C dienen aanvullend 2 extra grondanalyses te 
worden uitgevoerd.
PBC 28 van het grondmonster MC3 15 (0-50) is mogelijk vals positief 
verhooqd door de aanweziqheid van PCB 31.

Grondwaterbemonstering Alleen de nieuw geplaatste peilbuizen 2,11 en 17 op deellocatie C zijn 
bemonsterd op fosfaat, chloride, chemisch zuurstofgebruik (CZV), stikstof 
N-Kjeldahl, sulfaat en het standaard NEN-pakket grondwater.

Grondwateranalyses Geen afwijking
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In opdracht van Reijm B.V. is door Ingenieursbureau Mol op de locatie Zonnekreekseweg 2 te 
Steenbergen een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd gebaseerd op de NEN 5740.

Het terrein wordt onderzocht in verband met de verplichting voortvloeiende uít de Wet 
milieubeheer teneinde de nul en eindsituatie vast te leggen.

Het doel van het nulsituatie bodemonderzoek is het verkrijgen van toetsingsgrondslag met het 
oog op mogelijke toekomstige bodemverontreiniging voortvloeiend uit bedrijfsactiviteiten.

Het doel van het eindsituatie bodemonderzoek is het vaststellen of de vooronderstelde 
verontreinigingkernen ook daadwerkeíijk op de vermoede plaatsen aanwezig zijn en in hoeverre 
de verontreinigende stoffen in de grond en het freatisch grondwater respectievelijk de 
achtergrondwaarden en de streefwaarden overschrijden.

Op basis van de resultaten wordt geconcludeerd dat:

A: Opslag olie en tankplaats
® In de bovengrond geen verontreinigingen met minerale olie zijn aangetroffen;
® In het grondwater geen verontreinigingen met minerale olie en BTEXN zijn aangetroffen.

B: (voormalig^ bovengrondse tank
* In de bovengrond een lichte verontreiniging met minerale olie is aangetroffen;
® In het grondwater geen verontreiniging met minerale olie en BTEXN zijn aangetroffen.

C: Composterinasplaats -
® In de bovengrond lichte verontreinigingen met molybdeen, zink en PAK zijn 

aangetroffen;
® In de ondergrond lichte verontreinigingen met lood en PAK zijn aangetroffen;
® In het grondwater lichte verontreinigingen met barium, chloride, koper en molybdeen zijn

aangetroffen. Tevens is een matige verontreiniging met nikkel aangetroffen in het 
grondwater.

D: Opslag gevaarlijke stoffen
® In de bovengrond een lichte verontreiniging met minerale olie is aangetroffen;
® In de ondergrond een lichte verontreiniging met minerale olie is aangetroffen;
® In het grondwater een lichte verontreiniging met xylenen ís aangetroffen.

E: Garage werkplaats
® In de bovengrond geen verontreinigingen met minerale olie is aangetroffen;
® In het grondwater geen verontreinigingen met minerale olie en BTEXN zijn aangetroffen.

F: Ondergrondse HBO-tanks
® In de bovengrond een lichte verontreinigingen met minerale olie is aangetroffen;
® In de ondergrond geen verontreiniging met minerale olie is aangetroffen;
® In het grondwater geen verontreinigingen met minerale olie en BTEXN zijn aangetroffen.

G: Bovengrondse tanks
® In de bovengrond geen verontreiniging met minerale olie is aangetroffen;
® in het grondwater geen verontreinigingen met minerale olie en BTEXN zijn aangetroffen.

De nul -en eindsituatie ter plaatse van de deellocaties At/mG zijn voldoende vastgesteld.
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Opgemerkt wordt dat indien bijvoorbeeld bij herinrichtingwerkzaamheden grond vrijkomt die niet 
ter plaatse kan worden hergebruikt er restricties gelden ten áánzien van het hergebruik.

Geadviseerd wordt om onderhavige rapportage voor te leggen aan het bevoegd gezag, zijnde 
de Provincie Noord-Brabant.
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6 ALGEMENE OPMERKINGEN

Geadviseerd wordt om bij werkzaamheden in de bodem alert te blijven op waarneembare 
bijzonderheden die kunnen duiden op eventuele verontreinigingen.

Het onderhavige onderzoek beschrijft de huidige kwaliteit van de bodem. Wij wijzen u erop dat 
het uitgevoerde onderzoek een momentopname is. Beïnvloeding van de bodemkwaliteit kan 
alsnog plaatsvinden na uitvoering van dit onderzoek. Naarmate de periode tussen de uitvoering 
van dit onderzoek en het gebruik van de resultaten langer wordt, kan dit van invloed zijn op de 
representativiteit van dit document.

Bij het interpreteren van de onderzoeksresultaten dient rekening te worden gehouden met het 
feit dat analyses uitgevoerd kunnen zijn op basis van mengmonsters. Het is derhalve niet uit te 
sluiten dat lokaal hogere concentraties aan verontreinigingen voorkomen.

Tevens is het niet ónmogelijk dat plaatselijk verontreinigingen voorkomen die niet gedetecteerd 
zijn. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van een beperkt aantal monsters, genomen op een 
beperkt aantal plaatsen.

Afvoer en hergebruik van grond (en bouwstoffen) naar elders is onderhevig aan de geldende 
wettelijke bepalingen.
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Bijlage B:
Overzichtstekening onderzoekslocatie
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Bijlage C:
Toetsingsresultaten



Toetsingscriteria

Bij de beoordeling en interpretatie van de resultaten is gebruik gemaakt van de toetsingswaarden zoals 
gehanteerd in het Besluit bodemkwaliteit en de Circulaire Bodemsanering 2009. Voor de grond wordt 
onderscheid gemaakt in achtergrond- en interventiewaarden. Voor grondwater wordt gesproken over 
streef- en interventiewaarden. Deze waarden, zoals opgenomen in eerder genoemde documenten, zijn 
rìchtwaarden voor de beoordeling van de concentratieniveaus van diverse verontreinigingen in de 
bodem.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie niveaus:

" achtergrond- (AW) en of streefwaarde (S-waarde)
De achtergrondwaarde betreft landelijk vastgestelde generieke waarden voor een goede 
bodemkwaliteit.
De streefwaarde geldt als de concentratie aan stoffen in het grondwater die op grond van natuurlijk 
voorkomen is te verwachten.

B tussenwaarde
De tussenwaarde is te bezien als de waarde waarboven in ieder geval een (nader) onderzoek gewenst 
is. Deze waarde wordt berekend als het gemiddelde van de som van de afzonderlijke achtergrond- en 
interventiewaarden voor de grond en van de streef- en interventiewaarde voor het grondwater.

» interventiewaarde (l-waarde)
De interventiewaarde is te beschouwen als de grens waarboven het noodzakelijk is om op korte termijn 
tot een saneringsonderzoek en een beslissing omtrent het in voorbereiding nemen van sanerende 
maatregelen te komen. Ook de interventiewaarden zijn afhankelijk gesteld van het bodemtype.

De toetsingswaarden kunnen voor sommige verontreinigingen afhankelijk zijn van de grondsoort, 
aangezien in bepaalde grondsoorten van nature hogere concentraties kunnen voorkomen. De 
toetsingswaarden zijn dan afhankelijk van het lutum- (kleimineralen) en/of humusgehalte (organische 
stof) van de bodem.

Om de mate van verontreiniging aan te geven wordt bij de evaluatie van de resultaten onderstaande 
terminologie gebruikt:

B niet verontreinigd:
concentratie van de geanalyseerde stoffen is lager dan of gelijk aan de AW- of streefwaarde.

B lícht verontreinigd:
concentratie van de geanalyseerde stoffen is hoger dan de AW- of streefwaarde maar lager dan of gelijk 
aan de T-waarde.

» matig verontreinigd:
concentratie van de geanalyseerde stoffen is hoger dan de T-waarde maar lager dan of gelijk aan de i- 
waarde.

- sterk verontreinigd:
concentratie van de geanalyseerde stoffen is hoger dan de l-waarde.



Projectnaam Zonnekreekweg 2 Steenbergen.
Projectcode M10684

Monstercode MA1 AW 1Z2(AV\W) I AS3000
Bodemtype 1 EIS

droge stof(gew.-0zó) 83,0 --
gewicht artefacten(g) d --
aard van de artefacten(g) Geen -

organische stof 
(gioeiverliesHVo vd DS)

2,9 --

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 k5 —
fractie C12-C22 k5 -
fractie C22 - C30 ^ —
fractie C30 - C40 k5 -
totaal olie C10 ~ C40 k20 55 753 1450 55

Monstercode en monstertraject 
1 11701428-001 MA1301 (10-50)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Sentemovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7april 2009.
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan 

het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en

interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
het gehalte is groter dan de interventiewaarde

— geen toetsingswaarde voor opgesteld
- niet geanalyseerd
# verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek;

grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 
a gecorrigeerd gehalte ís groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of

geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 
rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn.

0 gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen
achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 
rapportagegrens-eis.

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing ís gebruik gemaakt van de
volgende samenstelling: lutum 25%; humus 2.9X. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25cZo
en organische stof = 10oZo.)



Projectnaam Zonnekreekweg 2 Steenbergen.
Projectcode M10684

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode
Bodemtype

ME1
1

AW I^AW+S) I AS3000
EIS

droge stof(gew.-07o) 80,8 ~
gewicht artefacten(g) ■cl ~
aard van de artefacten(g) Geen -

organische stof 5,1 --
(gloeiverlies)(07o vd DS)

MINERALE OLIE
fractie CIO - C12 k5 -
fractie C12 - C22 13 ~
fractie C22 - C30 25 ~
fractie C30 - C40 35 --
totaal olie C10 - C40 70 97 1323 2550 97

Monstercode en monstertraject 
1 11701428-002 ME1 402A (7-57)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7april 2009.
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan 

het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en

interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
-- geen toetsingswaarde voor opgesteld
- niet geanalyseerd
# verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek;

grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 
a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of

geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleíner dan de AS3000 
rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn.

b gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen
achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 
rapportagegrens-eis.

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de
volgende samenstelling: lutum 2570; humus 5.1 (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum =25%
en organische stof = 107o.)



Projecĩnaam Zonnekreekweg 2 Steenbergen.
Projectcode M10684

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kqds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode MD1 AW 1/2ÍAW+I) î AS300Û
Bodem type 1 EIS

droge stof(gew.-0zó) 85,5 --
gewicht artefacten(g) 45 ~
aard van de artefacten(g) Stenen --

organische stof 
(gloeiverlies)(07o vd DS)

5,1 «

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 k5 -
fractie C12-C22 8 ~
fractie C22 - C30 33 -
fractie C30 - C40 110 --
totaal olie C10 - C40 150 * * ** ***

Monstercode en monstertraject 
' 11701428-004 MD1 601 (10-60)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan 

het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en

interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
-- geen toetsingswaarde voor opgesteld
- niet geanalyseerd
# verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
AS3000 íaboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek;

grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25 juni 2008.
3 gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of

geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 
rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn.

b gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen
achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 
rapportagegrens-eis.

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de
volgende samenstelling: lutum 2596; humus 5.10Zo. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 2596
en organische stof ^ 10ûZo.)



Projectnaam Zonnekreekweg 2 Steenbergen.
Projectcode M10684

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode MG1 AW 1/2ÍAW+I) I AS3000
Bodemtype 1 EIS

droge stof(gew.-0zo) 83,1 --
gewicht artefacten(g) «
aard van de artefacten(g) Geen --

organische stof 
(gloeiverlies)(07o vd DS)

3,8 ~

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 ^ —
fractie C12-C22 -
fractie C22 - C30 k5 -
fractie C30 - C40 k5 ~
totaal olie C10 - C40 ^0

Monstercode en monstertraject 
1 11701428-003 MG1 501 (10-60)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan 

het gemiddelde van de achtergrond~ en interventiewaarde
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en

interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

-- geen toetsingswaarde voor opgesteld
- niet geanalyseerd
# verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek;

grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 
a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of

geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 
rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn.

b gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen
achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 
rapportagegrens-eis.

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de
volgende samenstelling: lutum 250Zo; humus 3.80Zo. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25‘Yo
en organische stof - 10oZo.)



Projectnaam Zonnekreekweg 2 Steenbergen.
Projectcode M10684

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode
Bodemtype

MD2
1

AW ItëfAW+l) I AS3000
EIS

droge stof(gew.-7o) 90,1 --
gewicht artefacten(g) d ™
aard van de arteíacîen(g) Geen ~

organische stof 2,4 «
(gloeiverlies)(7o vd DS)

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 k5 -
fractie C12 - C22 9 »
fractie C22 - C30 19 --
fractie C30 - C40 110 ~
totaal olie C10 - C40 140 * 46 623 1200 46

Monstercode en monstertraject 
’ 11701428-005 MD2 602A (50-100)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7april 2009.
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan 

het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en

interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
— geen toetsingswaarde voor opgesteld
- niet geanalyseerd
# verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek;

grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 
a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of

geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 
rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn.

0 gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen
achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 
rapportagegrens-eis.

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de
volgende samenstelling: lutum 25X; humus 2.40Zo. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum ~ 250Zo
en organische stof = 10oZo.)



Projectnaam Zonnekreekweg 2 Steenbergen.
Projectcode M10684

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode MF1 AW 1/2ÍAW+I) I AS3000
Bodemtype 1 EIS

droge stof(gew.-7o) 85,0 ~
gewicht artefacten(g) •cl -
aard van de artefacten(g) Geen ~

organische stof 
{gloeiverlies)(7o vd DS)

5,2 --

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 -
fractie C12 - C22 15 -
fractie C22 - C30 38 ~
fractie C30 - C40 44 --
totaal olie C10 - C40 100 * 99 1349 2600 99

Monstercode en monstertraject 
1 11701428-006 MF1 201 (8-50)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7april 2009.
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan 

het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en

interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
~ geen toetsingswaarde voor opgesteld
- niet geanalyseerd
# verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek;

grondprotocoíien 3010 t/m 3090 versie 4,25 juni 2008.
3 gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of

geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 
rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn.

ũ gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen
achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 
rapportagegrens-eis.

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de
volgende samenstelling: lutum 25X; humus S.2%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum - 250Zo
en organische stof = 10oZo.)



Projectnaam Zonnekreekweg 2 Steenbergen.
Projectcode M10684

Tabel: Analyseresultaten grond (as300Q) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode MF2 AW 1/2ÍAW+İ) i AS3000
Bodem type 1 EIS

droge stof(gew.-70) 82,9 ~
gewicht artefacten(g) «1 -
aard van de artefacten(g) Geen ~

organische stof c0,5 --
(gloeiverlies)(7o vd DS)

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12
fractie C12 - C22
fractie C22 - C30 kS
fractie C30 - C40
totaal olie C10 - C40 •«20 38 519 1000 38 * * ** ***

Monstercode en monstertraject 
1 11701428-007 MF2 201 (150-200)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan 

het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en

interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
— geen toetsingswaarde voor opgesteìd
- niet geanalyseerd
# verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek;

grondprotocollen 3010 ťm 3090 versie 4,25 juni 2008. 
a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of

geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 
rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn.

b gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen
achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 
rapportagegrens-eis.

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de
volgende samenstelling: lutum 250Z0; humus ū.5%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum - 25oZ0
en organische stof = 10%-j



Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Projectnaam Zonnekreekseweg 2 in Steenbergen
Projectcode 10684

Monstercode MMC1 AW 1/21AW+I) I AS3000
Bodemtype 1 EIS

droge stof(gew.-7o) 80,9
gewicht artefacten(g) «1 -
aard van de artefacten(g) Geen ~

organische stof 7,4 --
(gloeiverlies)(7o vd DS)

KORRELGROOTTEVERDELİNG
lutum (bodem)(7o vd DS) 10,0 -

METALEN
bahum* 22 475 98
cadmium «0,35 0,48 5,4 10 0,48
kobalt 3,1 8,0 55 101 8,0
koper 14 28 81 134 28
kwik «0,10 0,12 15 29 0,12
lood 30 40 230 420 40
molybdeen «1,5 1,5 96 190 1,5
nikkel 7,2 20 39 57 20
zink 52 91 280 469 91

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen «0,01 ~
fenantreen 0,04-
antraceen 0,02-
fluoranteen 0,15-
benzo(a)antraceen 0,09-
chryseen 0,11-
benzo(k)fluoranteen 0,07-
benzo(a)pyreen 0,10-
benzo(ghi)peryleen 0,08-
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,07-
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor)

0,74 1,5 21 40

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28(pgZkgds) «1 -
PCB 52(pgZkgds) «1 ~
PCB 101 (Mg/kgds) 1,2 -
PCB 118(pgZkgds) 1,1 --
PCB 138(pgZkgds) 2,0 -
PCB 153{|jgZkgds) 1,6 -
PCB 180(pgZkgds) «1 -
som PCB (7) (0.7 
factor)(pgZkgds)

8,0 15 377 740

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 «5 —
fractie C12-C22 «5 -
fractie C22 - C30 «5 -
fractie C30 - C40 «5 -
totaal olie C10 - C40 «20 141 1920 3700

Monstercode en monstertraject
1 11701298-001 MMC1 1 (0-50) 9 (0-50) 13 (0-50) 20 (0-50)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan



#
AS3000

D

het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en
interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde
het gehalte is groter dan de interventiewaarde
geen toetsingswaarde voor opgesteld
niet geanalyseerd
verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; 
grondprotocollen 3010 ťm 3090 versie 4,25 juni 2008. 
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of 
geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 
rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn.
gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen 
achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 
rapportagegrens-eis.
de interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij 
duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de
volgende samenstelling: lutum 10oZo; humus ĩ.4%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum ^ 25oZ0
en organische stof - 10oZo.)



Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Projectnaam Zonnekreekseweg 2 in Steenbergen
Projectcode 10684

Monstercode MC2 AW 1/2ĴAW+I) I AS3000
Bodemtype 1 EIS

droge stof(gew.-07o) 87,1 -
gewicht artefacten(g) <1 -
aard van de artefacten(g) Geen --

organische stof 4,0 --
(gloeiverlies)(0Zo vd DS)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem )(07o vd DS) 11 --

METALEN
barium* «20
cadmium «0,35
kobalt 3,6
koper 15
kwik «0,10
lood 21
moiybdeen «1,5
nikkel 8,0
zink 42

505 104
0,43 4,9 9,3 0,43
8,5 58 107 8,5

27 77 127 27
0,12 15 29 0,12

38 222 405 38
1,5 96 190 1,5

21 40 60 21
89 273 458 89

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen «0,01 ~
fenantreen 0,02-
antraceen «0,01 -
fluoranteen 0,05-
benzo(a)antraceen 0,03-
chryseen 0,03-
benzo(k)f!uoranteen 0,02-
benzo(a)pyreen 0,03-
benzo(ghi)peryleen 0,03-
indeno{1,2,3-cd)pyreen 0,02-
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor)

0,23 1,5 21

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28(pgZkgds) «1 -
PCB 52(pgZkgds) «1 -
PCB 101(pgZkgds) «1 -
PCB 118(pgZkgds) «1 -
PCB 138(pgZkgds) «1 -
PCB 153(pgZkgds) «1 -
PCB 180(pgZkgds) «1 -
som PCB (7) (0.7 
factor)(pgZkgds)

4,9 8,0 204

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 «5 -
fractie C12-C22 «5 -
fractie C22 - C30 «5 -
fractie C30 - C40 «5 -
totaal olie C10 - C40 «20 76 1038

Monstercode en monstertraject 
1 11701298-002 MC2 4 (50-100)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:



#
AS3000

ů

het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan
het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en
interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde
het gehalte is groter dan de interventiewaarde
geen toetsingswaarde voor opgesteìd
niet geanalyseerd
verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; 
grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of 
geen achtergrondwaarde voor opgesteìd), maar wel kleiner dan de AS3000 
rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn.
gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen 
achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 
rapportagegrens-eis.
de interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij 
duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van
volgende samenstelling: iutum 11X; humus 4X. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum =25%
en organische stof = 10oZ.)



Projectnaam Zonnekreekseweg 2 in Steenbergen
Projectcode 10684

Tabel: Analyseresultaten grond (as300ō) monsters (gehalten ín mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode MC3 AW 1Z2(AV\4I) I AS3000
Bodemtype 1 EIS

droge stof(gew.-07o) 55,2 ~
gewicht artefacten(g) 16 ~
aard van de artefacten(g) Div,materialen --

organische stof 
(gloeiverlies)(07o vd DS)

30,5 --

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)(07o vd DS) 9,7 --

METALEN
barium4 66 466 96
cadmium 0,4 0,85 9,6 18 0,85
kobalt 3,7 7,9 54 100 7,9
koper 31 43 125 206 43
kwik c0,10 0,14 17 34 0,14
lood 36 53 308 562 53
molybdeen 1,6 * 1,5 96 190 1,5
nikkel 9,3 20 38 56 20
zink 160 * 125 383 642 125

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen «0,01 ~

fenantreen 0,93 ~

antraceen 0,32 ~

fluoranteen 1,6 —

benzo(a)antraceen 0,84 -

chryseen 0,88 --

benzo(k)fluoranteen 0,53 -

benzo(a)pyreen 0,70 -

benzo(ghi)peryleen 0,46 -

indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,45 ~
pak-totaal (IQ van VROM)
(0.7 factor)

6,7 4,5 62 120

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28(ļjgZkgds) 1,6 -

PCB 52(ţjgZkgds) «1 --

PCB 101(pgZkgds) 2,4 -

PCB 118(pgZkgds) 2,2 -

PCB 138(pgZkgds) 4,2 -

PCB 153(ļjgZkgds) 4,3 -

PCB 180(pg7kgds) 1,9 -

som PCB (7) (0.7 
factorļļpg/kgds)

17 60 1530 3000

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 «5
fractie C12 - C22 23 -

fractie C22 - C30 18 -

fractie C30 - C40 20 ~

totaal olie C10 - C40 60 570 7785 15000

3,2

147

570

Monstercode en monstertraject 
1 11701298-003 MC3 15 (0-50)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoa/s vermeid in de Circulaire Bodemsanering
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:



* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan 
het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde

** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en
interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

-- geen toetsingswaarde voor opgesteld
- niet geanalyseerd
* verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek;

grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 
a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of

geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 
rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn.

b gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen
achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 
rapportagegrens-eis.

* de interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij 
duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: lutum 9.70Zo; humus 30.5oÁ. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 
25X en organische stof = 100Zo.)



Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Projectnaam Zonnekreekseweg 2 in Steenbergen
Projectcode 10684

Monstercode MC4 AW 1/2ÍAW+Ì) I AS3000
Bodemtype 1 EIS

droge stof(gew.-070) 76,6 -
gewicht artefacten(g) <1 -
aard van de artefacten(g) Geen --

organische stof 2,4 --
(gloeiverlies)(07o vd DS)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)(07o vd DS) 6,8 --

METALEN
barium'" «20
cadmium «0,35
kobalt 3,3
koper c10
kwik ««0,10
lood 37
molybdeen «1,5
nikkel 7,1
zink 43

380 78
0,38 4,3 8,2 0,38
6,5 44 82 6,5

23 66 108 23
0,11 14 27 0,11

35 202 369 35
1,5 96 190 1,5

17 32 48 17
74 227 381 74

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
fenantreen
antraceen
fluoranteen
benzo(a)antraceen
chryseen
benzo(k)fluoranteen 
benzo(a)pyreen 
benzo(ghi)pery!een 
indeno(1,2,3-cd)pyreen 
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor)

c0,01 - 
0,24
0,05
0,42
0,24
0,19
0,11
0,13
0,11
0,11
1,6 * 1,5 21

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28(pgZkgds) «1
PCB 52(pgZkgds) «1
PCB 101(pgZkgds) «1
PCB 118(pgZkgds) «1
PCB 138(pgZkgds) «1
PCB 153(pgZkgds) «1
PCB 180(pgZkgds) «1
som PCB (7) (0,7 4,
factor)(pgZkgds)

4,8 122

40

240

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 «5
fractie C12-C22 «5
fractie C22 - C30 «5
fractie C30 - C40 «5
totaal olie C10 - C40 «20 46 623 1200

1,0

12

46

Monstercode en monstertraject 
1 11701298-004 MC4 20 (50-100)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 apr/í 2009.
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:



*

**

***

#
AS3000

a

o

het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan
het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en
interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde
het gehalte is groter dan de interventiewaarde
geen toetsingswaarde voor opgesteld
niet geanalyseerd
verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
íaboraîonumanaíyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; 
grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of 
geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 
rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn.
gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen 
achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 
rapportagegrens-eis.
de interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij 
duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de
volgende samenstelling: lutum S.8%; humus 2.4%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum - 250zo
en organische stof = 10oZo.)



Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Projectnaam Zonnekreekseweg 2 in Steenbergen
Projectcode 10684

Monstercode MC5 AW 1Z2(AW4l) I AS3000
Bodemtype 1 EIS

droge stof(gew.-0Zo) 61,5 -
gewicht artefacten(g) <1 -
aard van de artefacten(g) Geen --

organische stof 14,1 ~
(gtoeiverlies}(0Zo vd DS)

KORRELGROOTTEVERDELING
iutum (bodem)(0Zo vd DS) 8,9 -

METALEN
barium* 43 442 91
cadmium «0,35 0,58 6.6 13 0,58
kobalt 4,1 7,5 51 95 7,5
koper 22 32 92 152 32
kwik 0,10 0,13 15 30 0,13
lood 39 43 249 455 43
molybdeen «1,5 1,5 96 190 1,5
nikkel 9,8 19 36 54 19
zink 130 ‘ 98 301 503 98

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen «0,01 ™
fenantreen 0,14-
antraceen 0,05™
fluoranteen 0,33-
benzo(a)antraceen 0,20-
chryseen 0,22™
benzo(k)fluoranteen 0,17-
benzo{a)pyreen 0,25-
benzo(ghi)peryleen 0,23-
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,21-
pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

1,8 2,1 29 56

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28(pgZkgds) «1 ~
PCB 52(pgZkgds) «1 ™
PCB 101 (pjg/kgds) «1 ™
PCB 118(pgZkgds) «1 -
PCB 138(pgZkgds) 1,7 ~
PCB 153(pgZkgds) 1,7 ™
PCB 180(pgZkgds) 1,2 -
som PCB (7) (0.7 
factor)(pgZkgds)

7,4 28 719 1410

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 «5 ~
fractie C12-C22 «5 ~
fractie C22 - C30 «5 ™
fractie C30 - C40 «5 ™
totaal olie C10 - C40 «20 268 3659 7050

Monstercode en monstertraject 
1 11701298-005 MC5 21 (0-50)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering
2009, Staatscourant 67, 7 aprii 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7april2009.
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:



**

***

#
AS3000

a

Ď

het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan
het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en
interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan dc interventiewaarde
het gehalte is groter dan de interventiewaarde
geen toetsingswaarde voor opgesteld
niet geanalyseerd
verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
laboratorìumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; 
grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of 
geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wet kleiner dan de AS3000 
rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn.
gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen 
achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 
rapportagegrens-eis.
de interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij 
duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de
volgende samenstelling: lutum S.9%; humus 14.10Z0. (Aís humus/lutum níet is gemeten geldt een default waarde van lutum =
250Zo en organische stof = 100Zo.)



Projecînaam Zonnekreekseweg 2 in Steenbergen
Projectcode 10684

Monstercode MMB1 AW 1/2ÍAW+I) i AS3000
Bodem type 1 EIS

droge stof(gew.-7o) 
gewicht artefacten(g) 
aard van de artefacten(g)

75,2 -
3,3 « 

Stenen -

organische stof 
{gioeiverlies)(7o vd DS)

1,8 ~

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 z5 -
fractie C12 - C22 «c5 —
fractie C22 - C30 ~
fractie C30 - C40 kS ~
totaal olie C10 - C40 ^0 38 519 1000 38

Monstercode en monstertraject
1 11701298-006 MMB1 101 (10-60) 102(10-60)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetsi aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn ais volgt geclassificeerd:
* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan 

het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en

interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
-- geen toetsingswaarde voor opgesteld
- niet geanalyseerd
# verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek;

grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 
a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of

geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 
rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn.

0 gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen
achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 
rapportagegrens-eis.

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: lutum 250Zo; humus t.8%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 250Zo 
en organische stof ~ 10oZo.)



Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Projectnaam Zonnekreekseweg 2 in Steenbergen
Projectcode 10684

Monstercode MB2 AW 1/2ĴAW+I) i AS3000
Bodemtype 1 EIS

droge stof(gew.-7o) 87,4 -
gewicht artefacten(g) 59 --
aard van de artefacten(g) Stenen --

organische stof 
(gloeiverlies)(7o vd DS)

9,3 -

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 k5 ~
fractie C12-C22 29 ~
fractie C22 - C30 100 ~
fractie C30 - C40 290 ~
totaal olie C10 - C40 430 * * ** ***

Monstercode en monstertraject 
’ 11701298-007 MB2 103 (10-20)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarően aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7april 2009.
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn ais volgt geclassificeerd: '
* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan 

het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en

interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
-- geen toetsingswaarde voor opgesteld
- niet geanalyseerd
# verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek;

grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 
a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of

geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 
rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn.

b gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen
achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 
rapportagegrens-eis.

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: lutum 250Z0; humus 9.30Zo. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van (uturn = 250Zo 
en organische stof = 10oZo.)



Projectnaam Zonnekreekweg 2 Steenbergen.
Projectcode M10684

Tabel: Analyseresultaten grondwater (asSOOO) monsters (gehalten in jjg/i, tenzij anders aangegevetļ1)

Monsiercode
Bodem type

6Q2a-1-1
1

402-1-1
2

102-1-2
3

302-1-2
4

s 172(5+1) I AS3000
EIS

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen «0,2 c0,2 «0,2 «0,2 0,20 15 30 0,20
tolueen 0,27 «0,2 «0,2 «0,2 7,0 504 1000 7,0
ethylbenzeen «0,2 «0,2 «0,2 «0,2 4,0 77 150 4,0
o-xyleen 0,11-- «0,1 -- «0,1 - «0,1 ~
p- en m-xyleen 0,21 « «0,2 - «0,2 ~ «0,2 -
xylenen (0.7 factor) 0,31 * 0,21 a 0,21a 0,21 a 0,20 35 70 0,21
totaal BTEX (0.7 factor) 0,9 -- 0,6 » 0,6 - 0,6 -
naftaleen cO,Û5a «0,05a «0,Û5a «0,05a 0,01 35 70 0,050

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 «25 - «25 - «25 - «25 ~
fractie C12-C22 «25 -- «25 - «25 ~ «25 ~
fractie C22 - C30 «25 » «25 - «25 - «25 -
fractie C30 - C40 «25 -- «25 -- «25 - «25 -
totaal olie C10 - C40 c100 a «100 a «100 a «100 a 50 325 600 100

Monsiercode en monstertrajecî
1 11704328-001 602a-1-1 602A (-)
2 11704328-002 402-1-1 402 (-)
3 11704328-003 102-1-2 102(200-300)
4 11704328-004 302-1-2 302 (170-270)

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7 april
2009.
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zip als volgt geclassificeerd:
* het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en 

interventiewaarde
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de

interventiewaarde
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
— geen toetsingswaarde voor opgesteld
- niet geanalyseerd
# verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
AS300Û laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondwaterprotocollen 3110 ťm 3190

versie 3,25 juni 2008.
3 gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel

kleiner dan de ASSOOO rappoitagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de streefwaarde te zijn.
0 gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de

AS3000 rapporiagegrens-eis.



Projectnaam
Projectcode

Zonnekreekweg 2 Steenbergen.
M10684

Tabel: Analyseresultaten grondwater (asSOOO) monsters (gehalten in Ļig/į t&nziĵ anders aangegeven)

Monstercode 201 -1 -2
Bodemtype 1

2-1-2
2

11-1-2
3

17-1-2
4

S 1 /2(Sh-I) I AS3000
EIS

METALEN
barium - 160 * 280 * 140 * 50 338 625 50
cadmium - «0,8 3 «0,8 3 «0,8 a 0,40 3,2 6,0 0,80
kobalt - 7,3 12 «5 20 60 100 20
koper - «15 «15 18 * 15 45 75 15
kwik - «0,05 «0,05 «0,05 0,050 0,18 0,30 0,050
lood - «15 «15 «15 15 45 75 15
molybdeen - «3,6 «3.6 21 * 5,0 152 300 5.0
nikkel - «15 47 «15 15 45 75 15
zink - «60 «60 «60 65 432 800 65

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
fosfaat (tot.)(mgPZl) - 1,3 -- 1,5 - 0,3 -

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen <0,2 «0,2 «0,2 «0,2 0,20 15 30 0,20
tolueen <0,2 «0,2 «0,2 «0,2 7,0 504 1000 7,0
ethylbenzeen «0,2 «0,2 «0,2 «0,2 4,0 77 150 4.0
o-xyleen «0,1 - «0,1 -- «0,1 ~ «0,1 --
p- en m-xyleen «0,2 -- «0,2 ~ «0,2 - «0,2 --
xylenen (0.7 factor) 0,21 a 0,21 3 0,21 3 0,21 3 0,20 35 70 0,21
totaal BTEX (0.7 factor) 0,6 ~ - - -
styreen - «0,2 «0,2 «0,2 6,0 153 300 6,0
naftaleen «0,05a «0,053 «0,05a «0,05a 0,01 35 70 0,050

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-díchioorethaan - «0,6 «0,6 «0,6 7,0 454 900 7,0
1,2-dichioorethaan - «0,6 «0,6 «0,6 7,0 204 400 7,0
1,1-dichìooretheen - «0,1 3 «0,1 a «0,1 3 0,01 5,0 10 0,10
cis-1,2-dichlooretheen - «0,1 » «0,1 - «0,1 ~
trans-1,2-dichlooretheen - «0.1 - «0,1 ~ «0,1 -
som (cis,trans) 1,2- - 0,14 3 0,14a 0,14a 0,01 10 20 0,20
dichloorethenen (0.7
factor)
dichloormethaan - «0,2 8 «0,2 a «0,2 3 0,01 500 1000 0,20
1,1 -dichioorpropaan - «0,25- «0,25- «0,2.5-
1,2-dichloorpropaan - «0,25- «0,25 - «0,25-
1,3-dichloorpropaan - «0,25- «0,25 - «0,25-
som dichloorpropanen - 0,53 0,53 0,53 0,80 40 80 0,52
(0.7 factor)
tetrachlooretheen - «0,1 8 «0,1 3 «0,1 3 0,01 20 40 0,10
tetrachioormethaan - «0,1 3 «0,1 3 «0,1 3 0,01 5,0 10 0,10
1,1,1-trichloorethaan - «0,1 3 «0,1 a «0,1 3 0,01 150 300 0,10
1,1,2-trichloorethaan - «0,1 8 «0,1 3 «0,1 3 0,01 65 130 0,10
trichiooretheen - «0,6 «0,6 «0,6 24 262 500 24
chloroform - «0,6 «0,6 «0,6 6,0 203 400 6,0
vinylchloride - «0,1 3 «0,1 3 «0,1 3 0,01 2,5 5,0 0,20
tribroommethaan - «0,2 «0,2 «0,2 630 2,0

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 «25 - «25 - «25 - «25 ~
fractie C12-C22 «25 - «25 -- «25 - «25 ~
fractie C22 - C30 «25 - «25 -- «25 - «25 ~
fractie C30 - C40 «25 - «25 -- «25 ~ «25 ~
totaal olie C10 - C40 «100 3 «100 3 «100 3 «100 3 50 325 600 100

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
chiorideOng/l) - 980 ' 550 * 61 100 0,10
CZV(mgZI) - 215 « 565 - 109 -
kjeldahl-stikstof(mgN/!) - 7,8 - 34 - 3,9 ~
sulfaatfmg/l) «5 - 270 - 23 -

Monstercode en monstertraject



7
2

3

4

11704328-005
11704328-006
11704328-007
11704328-008

201-1-2 201 (200-300) 
2-1-2 2 (250-350) 
11-1-2 11 (150-250) 
17-1-2 17(300-400)

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeid Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7 april
2009.
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
* het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en 

interventiewaarde
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de

interventiewaarde
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
~ geen toetsingswaarde voor opgesteld
- niet geanalyseerd
# verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
AS3000 laboratoriumanalyses voorgrond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondwaterprotocollen 3110 ťm 3190 

versie 3,25 juni 2008.
a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel

kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de streefwaarde te zijn.
b gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de

AS3000 rapportagegrens-eis.



Projectnaam Zonnekreekweg 2 Steenbergen.
Projectcode M10684

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in ļjg/l, tenzij anders aangegeven)

Monstercode
Bodemtype

501-1-2
1

S ^(S+l) I AS3000
EIS

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen «0,2 0,20 15 30 0,20
tolueen c0,2 7,0 504 1000 7,0
ethylbenzeen c0,2 4,0 77 150 4,0
o-xyleen «0,1 --
p- en m-xyleen «0,2 --
xylenen (0.7 factor) 0,21 a 0,20 35 70 0,21
totaal BTEX (0.7 factor) 0,6 ~
naftaleen «0,05a 0,01 35 70 0,050

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 «25 ~
fractie C12 - C22 «25 --
fractie C22 - C30 «25 ~
fractie C30 - C40 «25 --
totaal olie C10 - C40 «100 a 50 325 600 100

Monstercode en monsîertraject 
1 11704328-009 501-1-2 501 (200-300)

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7 april 
2009.
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
* het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en 

interventiewaarde
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de

interventiewaarde
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
-- geen toetsingswaarde voor opgesĩeld
- niet geanalyseerd
# verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondwaterprotocollen 3110 t/m 3190 

versie 3,25 juni 2008.
3 gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel

kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de streefwaarde te zijn. 
b gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de

AS3000 rapportagegrens-eis.



Bijlage 0:
Analysecertificaten
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Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
ALcontrol rapportnummer

Zonnekreekweg 2 Steenbergen. 
M10684
11701428, versie nummer: 1

Rotterdam, 16-08-2011

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project M10684. 
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend 
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project 
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door 
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger 
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere 
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u 
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

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

Hoogachtend,

\ Jfcyán Duin ^ 
'Aráboratory Manager

IV. IKv* AiCONTSOi n V. GFACCffKDirřGRp VOLGPNÖ OU DOOK DE HAAI) VOOR ACCRŕülì/.TiF «FSrisl.Oí: CR UT R:A VOOR TFSTLABOfiATQRIA CONFORM ÍSO'tFC ONDER HU ) 02 8

HO;-A D-* Al CA Vĩ N~ VO^VVAAiiOR; ļĩ \'Ą POhċHVļ 1 rv.i T;i- i«A.VF?n VAN KOOFI-i-W-iJt I t M N T i JVîNG
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Analyserapport
Blad 2 van 10

Projectnaam Zonnekreekweg 2 Steenbergen. Orderdatum 12-08-2011
Projectnummer M10684 Startdatum 12-08-2011
Rapportnummer 11701428 - 1 Rapportagedatum 16-08-2011

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-0Zo s 83.0 80.8 83.1 85.5 90.1

gewicht artefacten g s «1 «1 «1 45 «1

aard van de artefacten g s geen geen geen stenen geen

organische stof (gloeiverlies) Vc vd DS s 2.9 5.1 3.8 5.1 2.4

MINERALE OLIE

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

fractie C12 - C22 mg/kgds «5 13 «5 8 9

fractie C22 - C30 mg/kgds «5 25 «5 33 19

fractie C30 - C40 mg/kgds «5 35 110 110

totaal olie C10 - C40 mg/kgds s «20 70 «20 150 140

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

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MA1 301 (10-50)

002 Grond (AS3000) ME1 402A (7-57)

003 Grond (AS3000) MG1 501 (10-60)

004 Grond (AS3000) MD1 601 (10-60)

005 Grond (AS3000) MD2 602A (50-100)

r?. IKV
Paraaf :

t)ÜÜR DP' RAAO VOOR ACCRfffoiTATIP GFSTft.DP CR1Tpr*A VOÜI? Tf-CÏ IA HOR A TOR IA CONFORM I SOU FC 1 702S.7005 OND&R NR. L 028 

■'ClHjk 01" AU^'M^NÍ' VUC/IWAAI*'^*, C-Flìŕ^CNR^fS R*J (V** i'MŴ'k VAN V'? 'iPW^fľ. k i PM rAiWKFN* ĩf- H-..!*; M'lìAf-.* INSCHRI’v' KG m'’'ōehes'
AĴ3000

RvA L 028
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Projectnaam Zonnekreekweg 2 Steenbergen. Orderdatum 12-08-2011
Projectnummer M10684 Startdatum 12-08-2011
Rapportnummer 11701428 ' 1 Rapportagedatum 16-08-2011

Monster beschrijvingen

001

002

003

004

005

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditaíieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

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

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

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uiígevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S” kenmerk.

RvA I ti?S

Paraaf :
Ai CO N mat B V IS G FÄC CREDIT FP'RO VOI.GFNS ĩti" BOOK DF RAAD VOOR ACCSĽPITATÍfi GFSTFl OF CRI T PW A VOOR TPST k AľtüRA Ī'ORIA CŰfJPQRM iSO'hîC 1 ľflľSŴJûí) ONDFR NR. I. \)'JÜ

OCR Üí- Al U-P‘»Nľ VCA.'KV-j*V.«vW- N OOlliK'-'JMrPm'J öi.ï OP “AMP R Vû\ KOTHaNU t Í-K t /‘PW.Kĩ N T-* ROTYHOaV SNRO-«f*í jViNG
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Projectnaam Zonnekreekweg 2 Steenbergen. Orderdatum 12-08-2011
Projectnummer M10684 Startdatum 12-08-2011
Rapportnummer 11701428 - 1 Rapportagedatum 16-08-2011

Analyse Eenheid Q 006 007

droge stof gew.-Vo S 85.0 82.9

gewicht artefacten g S «1 «1

aard van de artefacten g s geen geen

organische stof (gloeiverlies) “/o vd DS s 5.2 0.5

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 mg/kgds «5 O

fractie C12-C22 mg/kgds 15 O

fractie C22 - C30 mg/kgds 38 O

fractie C30 - C40 mg/kgds 44 «5

totaal olie C10 - C40 mg/kgds s 100 OO

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

Nummer Monstersoort Monsters pecificatie

006 Grond (AS3000) MF1 201 (8-50)

007 Grond (AS3000) MF2 201 (150-200)

ĨESTïři 
ÍM1070

AìCONirJDI B.V. iSűFACCľiTOITFĒBľlVlil.OlśNS OF BOORDE RAAD VOOM ACCREDITa:

Paraaf :
l.CMľCRITERIA VOOR TEST 1 A80RATÜRIA CONŕOIÎM 160/1EC 170^5:2005 ONDER MR. I. 022 

ONFř Ri* Rij Oí* HAOFrR VAN v'OWHANt );*l FK íV.Ch’IFKFřJ *(t' \«j~' I !:HOW tKriU IICI i MHC'

ijy



: ÄLcontrol Laboratories

Ing.bureau Mol
R de Rooi] Analyserapport

, Blad 5 van 10

Projectnaam Zonnekreekweg 2 Steenbergen. Orderdatum 12-08-2011
Projectnummer M10684 Startdatum 12-08-2011
Rapportnummer 11701428 - 1 Rapportagedatum 16-08-2011

Monster beschrijvingen

006 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geidt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

RvA 1129

Paraaf:
At CONTROL B.V. IS GEACCRĉDI Tf-HRO VÜ1 «3t*NS OK DOOR Üf. RAAD VOOR ACCREľjl f AT ÍE 66STIU.0P CRITERIA VOUřî rtlSTLABORATQRļA CONFORM İSO«EC 17Ō2Í 7005 ON1JPR Nft. L fl28

A. vN/ť yvORKZAAMHI Üt*N A'Ottt/FN Oirŗ»fiVOt-^D ON OF k Of A'.vO'Mĩ HF VOOKWAAl’DF?.- GFQ? í'ONi: í-»?ľ) S:.i OP k*V‘ k VAN KOOP HAM-1 I bN í'ÄDb’li KT-N Tb KOTT-HDAV 
liANT)Į-1 sapGi'iTbľí * WOM'-l!DAV 7-170*.737
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Projectnaam Zonnekreekweg 2 Steenbergen. Orderdatum 12-08-2011

Projectnummer M10684 Startdatum 12-08-2011

Rapportnummer 11701428 " 1 Rapportagedatum 16-08-2011

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform OVAM-methode CMA
2/II/A.1 Grond (AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten 

aard van de artefacten 

organische stof (gloeiverlies) 
totaal olie C10 - C40

Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000)

Conform AS3000, NEN 5709

Idem

Conform AS3010-3, gelijkwaardig aan NEN 5754.
Conform AS3010-7

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y3302926 11-08-2011 11-08-2011 ALC201

002 Y3302944 11-08-2011 11-08-2011 ALC201

003 Y3302938 11-08-2011 11-08-2011 ALC201

004 Y3302761 11-08-2011 11-08-2011 ALC201

005 Y3302749 11-08-2011 11-08-2011 ALC201

006 Y3302937 10-08-2011 10-08-2011 ALC201 Theoretische monsternamedatum

007 Y3302927 10-08-2011 10-08-2011 ALC201 Theoretische monsternamedatum

RvAl l)?8

Paraaf :
ALCOM1 KOI K.V. İS GPACCREDiTrSRD V0I.ÜKN3 Üĩi DOOR

Al ON.7F ■fA~R\'J.ŭAM ‘XĨ^'U WOl 'URM ļIm QKVCÍ PS i ONľ/L'r. 
HÄNĩ)î-*u«m KVK I^TTPKOAV 'M7XZ7İ&

WAAO VOOR ACCREDITATIE GFSH'LM? CRITERIA VOOR TSSTLABQRAT'ORIA CONPÖRM ISfJ.'IEC 

A: GKVPfJf. VOt'I^VAAWří C.řTA'i'ONŕT-RI )n' I O» VAN l-OOPHANDfl EN V Af’ RIF Ki

T«25î:2«OSOrJOPR MR. 1 OVÍ

m
"'btbtf

AS3000

Í-N *i^ ROl -l-YfOrW tN'fíLHRiJVli'JO



ALcontrol Laboratories

Ing.bureau Mol
RdeRooij Analyserapport

Projectnaam Zonnekreekweg 2 Steenbergen.
Projectnummer M10684
Rapportnummer 11701428 ' 1

Monsternummer: 
Monster beschrijvingen

002
ME1402A (7-57)

Blad 7 van 10

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14
kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

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

0.088

0.058

-0.002

C10:: 1.6 min. C22 = 3.6 min. C40 s 5.5 min.
012 = 2.2 min. C30 s 4.5 min.

RvA t İl?0

Paraaf
AtCON' ROÍ B.V. is Gč. AC G RIäOI ĩ K P FťO VOi GR NS ŨK DOOR DF. RAAD VO Off ACCRSO! ľATII? GiTSTSl OS CRľĩf-RiA VOOR 7 SST) ORATORIA CONf OR M ŕSOAPC !7025'20CrS ONlWR HR. I. 02K

OW VVFRK7A.«Ov'řìřr'?'N V-XtfîCjrN U'IORVOľPL' ONDFR IA* Al GR'R.’f VOOH'/VAAROFN C»?l n.T'ON'PRO tví O"* KAMt-R -'AřJ Kb ;AT:i«'J*Kř?i TA R'jľ lintei! İVU4\,
t'i AH 110; S Rî*G I" 1F í*. KVK ROTTFfžOAM

12-08-2011
12-08-2011
16-08-2011
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Projectnaam Zonnekreekweg 2 Steenbergen.
Projectnummer M10684
Rapportnummer 11701428 ‘ 1

Monsternummer: 
Monster beschrijvingen

004
MD1601 (10-60)

Blad 8 van 10

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14
kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

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

0.088

0.058

0.028

-0.002

010=1.5 min. C22 = 3.6 min. C40= 5.5 min.
012=2.2 min. C30= 4.5 min.

8.0

fivAt 070

Paraaf:
AJ.OON7ROI B.V IS G E AOCft F! DIT PP Rli VfJI.GFNS DF DOOR DE RAAD VOOR ACCRRUl rATtľ- GRSľFUXi CPtmtlA VOOR TtfSTS. AB ORATOR IA CONFORM ISťJ'SSC 17025:2005 ONMïft Nft i 028

A: ON/f VVfRK7AWHİV)î M WOL'I-PN UiťJ'-vOFî-O OMOKk l.'f Al GFVF'-F VvOkWÂAI ’Df-N Gľ-nFí,rÌN:TR1 iì'.: OF KA‘A H \W; K-JÜM (xľJDfi cN ( AĽPIî;K‘ N 77 k0-T~FRDAV ikl .'Y'K.
HAN n FIS H\" (i‘:ì !ĩ' Iİ xv K I* OTT t-IAV /4 2!:

12-08-2011
12-08-2011
16-08-2011
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Projectnaam Zonnekreekweg 2 Steenbergen.
Projectnummer M10684
Rapportnummer 11701428 - 1

Monsternummer: 
Monster beschrijvingen

005
MD2602A (50-100}

Blad 9 van 10

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

Karakterisering naar aikaantraject

benzine C9-C14
kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

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

0.088

Ũ.D58

0.028

-0.002

010=1.6 min. C22 = 3.6 min. C4Ũ= 5.5 min.
012=2.2 min. C3Ū = 4.5 min.

8.0

w. iK-y

HvAL

Paraaf :
ALCONTROI. B.V.:S GFACCHĚDirECBOVOI..Oî:tg3 BK DOOR DĒHAf.0 VOOR ACt«enl7A7IĒ8I:SrSL.I)FCRlTĒRW VOOR TFST] AI!OK« TORSA CONFORM ISO'IPC IWiSJKIOS OMDFR NR 1.038

«1 OSTF VVI-Rk.'A,M,'HrO!"N iVOI’DFM 0:T OFVOÍ'-IUì ONOrk Ijl .'.I l;lï,'ţ N;‘ VÍX.I ińAí.kORi (.(-OFPONÍ.Pľl) íil J [IC FF [.‘FR -JřJi VOtlPl l.'.NM1 F N ‘ AR”ir-K!-N Tf KOT'rkOAM IN’ä' IIFÜ'V'fśG 
MANÍ'iřf KVK ľí.VT. ť.ROfrv '.".ľCC'JZC

12-08-2011
12-08-2011
16-08-2011
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Projectnaam Zonnekreekweg 2 Steenbergen. Orderdatum 12-08-2011
Projectnummer M10684 Startdatum 12-08-2011
Rapportnummer 11701428 - 1 Rapportagedatum 16-08-2011

Monsternummer: 006
Monster beschrijvingen MF1201 (8-50)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14
kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

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

0.088

0.058

-0.002

022 = 3.6 min. C40 s 5.5 min.
012 = 2.2 min. 030 = 4.5 min.

RvALİ]?0

Paraaf:
ALC ON ľ SOI ö AU ö G F'AC CREDIT fi PH Lí VOì OEMS OP OOf» D? R A AD VOO R AC f, R Ē 0 IT ATSfií tì EST EL DF C RH ERl A VOOR TFSTI AS OR A1 OR IA fj (3MF OR M ÌSOh ZC 1 ?0 2 5:200 5 O MOfcR N R. L 028

Al üN"r Wf HK/AAi'HKíFN A'O'tÜćN '„TTOf VC/B'S'f')N0FR UI V G( f.'ľř.ľ VOO^'.VAAI’lí[*t? C'(:IJrPOMR*-PI) l'L* OF KAMĮ'R VAN ('OOFHAfBr-l KN I AOI«Ií*K*‘N Tí R01 !:-íl*iA.f.,í IM'^Oi 1R-JVNG 
I IANOİ:LSR;*-oľí*r KVK Ru '17 I ;OAř’
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Analyserapport

Ing.bureau Mol 
R de Rooij 
De Lierseweg 2 
2291 PD WATERINGEN Blad 1 van 10

Uw projectnaam : Zonnekreekseweg 2 in Steenbergen
Uw projectnummer : 10684
ALcontrol rapportnummer : 11701298, versie nummer: 1

Rotterdam, 15-08-2011

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 10684. 
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend 
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project 
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door 
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's, in gevai van een versienummer van '2' of hoger 
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere 
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u 
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

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

Hoogachtend,

Çyán Duin ^
laboratory Manager

RvAlOľi

ALCONTROL R V IS GS ACCREDIT FE RD VO! GENS DC DOOR QK RAAD VOOR ACCRřÜfTATśfc Oi'STFl Pfi CRiTFRSA VOOR TFSU ABOWATömA CONFORM ISOHEC 17Ü28 MO 5 ONDER UR i ÖVS

Al. ON*ľf vVt /iKZA-ř.‘Iİ.MH:N WíjHL'FH .JR‘ÍFvOr-PR ONRI f« l-ľ Ai C«FM?NF VCK »Kv*;ÄAADŕ*.* W|)U»ON»:ih,0 fl,.\ W KALF* VA!t KOOKUANDFI lï; fAĽRíIja N Tf RolTAROAM RlJVIKO
HANOEs.SM-ril3rr"U KVK ROTVpftf.W
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Projectnaam Zonnekreekseweg 2 in Steenbergen Orderdatum 11-08-2011
Projectnummer 10684 Startdatum 11-08-2011
Rapportnummer 11701298 - 1 Rapportagedatum 15-08-2011

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-Ag S 80.9 87.1 55.2 76.6 61.5
gewicht artefacten 9 S «1 «1 16 «1 «1
aard van de artefacten g S geen geen div. materialen geen geen

organische stof (gloeiverlies) 07o vd DS S 7.4 4.0 30.5 2.4 14.1

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) “/o vd DS S 10.0 11 9.7 6.8 8.9

METALEN

barium mg/kgds S 22 «20 66 «20 43
cadmium mg/kgds S «0.35 «0.35 0.4 «0.35 «0.35
kobalt mg/kgds S 3.1 3.6 3.7 3.3 4.1
koper mg/kgds S 14 15 31 «10 22
kwik mg/kgds S «0.10 «0.10 «0.10 «0.10 0.10
lood mg/kgds S 30 21 36 37 39
molybdeen mg/kgds S «1.5 «1.5 1.6 «1.5 «1.5
nikkel mg/kgds S 7.2 8.0 9.3 7.1 9.8
zink mg/kgds S 52 42 160 43 130

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S «0.01 «0.01 «0.01 «0.01 «0.01
fenantreen mg/kgds S 0.04 0.02 0.93 0.24 0.14
antraceen mg/kgds S 0.02 «0.01 0.32 0.05 0.05
fiuoranteen mg/kgds S 0.15 0.05 1.6 0.42 0.33
benzo{a)antrgceen mg/kgds S 0.09 0.03 0.84 0.24 0.20
chryseen mg/kgds S 0.11 0.03 0.88 0.19 0.22
benzo(k)fiuoranteen mg/kgds S 0.07 0.02 0.53 0.11 0.17
benzo(a)pyreen mg/kgds s 0.10 0.03 0.70 0.13 0.25
benzo(ghi)peryieen mg/kgds s 0.08 0.03 0.46 0.11 0.23
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds s 0.07 0.02 0.45 0.11 0.21
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds s 0.74 0.23 11 6.7 1.6 11 1.8
(0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 Mg/kgds s «1 «1 1.6 21 «1 «1
PCB 52 Mg/kgds s «1 «1 «1 «1 «1
PCB 101 Mg/kgds s 1.2 «1 2.4 «1 «1
PCB 118 Mg/kgds s 1.1 «1 2.2 «1 «1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vailen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MMC1 1 (0-50) 9 (0-50) 13 (0-50) 20 (0-50)

002 Grond (AS3000) MC2 4 (50-100)

003 Grond (AS3000) MC3 15 (0-50)

004 Grond (AS3000) MC4 20 (50-100)

005 Grond (AS3000) MC5 21 (0-50)

mim

Paraaf:
Al CONTRA 8.V. ìå GFACCRKOnPÉR» VOI-GENS 13F DOOR 13? !ÎAA?3 VOÛK ACCREDITATIE GSSľfŕt.DP CHlTF.itJA VOOR TFSTl ArtORAIÜWA CONFORM TO'iKC 1702*, ÍWSONDF« NR. J. 02C

Ai wNZF vVFHK7AyUv‘l-Ff5ťW V.'«I?U"*« D! T^f-VOR'̂ i ONfifR Dŕ* Ai OFMFNF \'İjCjİi\Wkľ)i-H GFDP!'ONf''(:Rtv ňfí Of KAVl H VAN KOO.i’HANW I FM "/•Rj'iFKŕ' N ?í- KOTTf-isOAr.*MANOfiiSKí o\‘ĩ\t\i kak nor i f Rn am WW#;.
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Projectnaam Zonnekreekseweg 2 in Steenbergen Orderdatum 11-08-2011

Projectnummer 10684 Startdatum 11-08-2011

Rapportnummer 11701298 - 1 Rapportagedatum 15-08-2011

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 138 (jg/kgds S 2.0 «1 4.2 «1 1.7
PCB 153 pg/kgds s 1.6 «1 4.3 «1 1.7
PCB 180 [jg/kgds s «1 «1 1.9 «1 1.2
som PCB (7) (Q.7 factor) VigKgds s e.o 1' 4.9 11 17 4.9 11 7.4

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds «5 «5 «5 «5 «5
fractie C12-C22 mg/kgds «5 «5 23 «5 «5
fractie C22 - C30 mg/kgds «5 «5 18 «5 «5
fractie C30 - C40 mg/kgds <5 «5 20 «5 «5
totaal olie C10 - C40 mg/kgds s «20 «20 60 «20 «20

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

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MMC1 1 (0-50) 9 (0-50) 13 (0-50) 20 (0-50)

002 Grond (AS3000) MC2 4 (50-100)

003 Grond (AS3000) MC3 15 (0-50)

004 Grond (AS3000) MC4 20 (50-100)

005 Grond (AS3000) MC5 21 (0-50)

UvA 1028

Paraat:

ALCONTROL R.V. IS ÖKACCRř.DITřřRD VOLGPNS OÜOR ľíř RA A» VOOR AC C RE 131 f A TJfį GP.ZĨKLOS ORľľ ER]A VOOR TPS'! I AROKA! OR*A CONFORM ISíMF.C 17028:2005 ONO FR Nft. L 028 

Al. Uís-Ti ArřtK/AřWïiClJKN 'A'Olií.rfV U-TOr-VOf?^ Ü*Dť'K Or Ai C-BIPm* M Gf-S* pONf^PO Kij OP KALTK V'Ařv KCíJ"!I 5 N *7vJPH Ki tl \ŕ í’;tT!FKÜiM IMS! ,HK| A-hiG
i íanoí:; «Ht «r; t pk *vk kop i j hoam
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Zonnekreekseweg 2 in Steenbergen 
10684
11701298 ' 1

Orderdatum 11-08-2011
Startdatum 11-08-2011
Rapportagedatum 15-08-2011

Monster beschrijvingen

001 « De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 « De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S” kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
2 PCB 28 is mogelijk vals positief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31

RvA 1028

AI.ÍONÏRC» î) V. IS GlvACCRťDITEñRÜ VOLGĈNS DE DOOR Üt* RAAD VOOK ACCP.'

Paraaf:
tĶ GeS'TÇLOC'.PJTF.RAŵ, VOOK t ESTi OriũcP NR. X. K8

ířN nŕïP'.Î^P-'ľJ m.l i)'- *;*ŕ,'!*kVAX KOOl;H«'MÍ(rl FNc í'Af’PR Kr-»;îr- îNîCHRiļVISC

AS3000
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Projectnaam Zonnekreekseweg 2 in Steenbergen Orderdatum 11-08-2011
Projectnummer 10684 Startdatum 11-08-2011
Rapportnummer 11701298 - 1 Rapportagedatum 15-08-2011

Analyse Eenheid Q 006 007

droge stof gew.-X S 75.2 87.4
gewicht artefacten g S 3.3 59
aard van de artefacten g s stenen stenen

organische stof (gloeiverlies) “/0 vd DS s 1.8 9.3

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds «5 c5
fractie C12-C22 mg/kgds «5 29
fractie C22 - C30 mg/kgds «5 100
fractie C30 - C40 mg/kgds c5 290
totaal olie C10 - C40 mg/kgds s c20 430

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een O.

Nummer Monstersoort Monsters pecificatie

006 Grond (AS3000) MMB1 101 (10-60) 102 (10-60)

007 Grond (AS3000) MB2 103 (10-20)

Paraaf :
Al.CONTKOL B.V. IS GFACCREDl"ēSnn VOk.GfvNS IX** DOOR IX: RAAD VOOR ACCRSOfTATIiŕ (MvS'JSLOP tRiTrRlA VOOfl i FSTLùRORATOmA CONFORM ISO/ISĪC 1/026 2005 ONWřR NR. L 028
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Zonnekreekseweg 2 in Steenbergen 
10684
11701298 ' 1

Blad 6 van 10

Orderdatum 11 -08-2011
Startdatum 11 -08-2011
Rapportagedatum 15-08-2011

Monster beschrijvingen

006 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Paraaf:
AlCONrRQI D.V. IS GKACCřmiHTTFRÖ VOf.QFNS OP DOOR DP KA AD t/OŰH AC! Treft! A VOOtf TESTLAS ORATORIA CONFORM iSOhrtC 1?Ü25:2ÜP5 OW DER WK. I. 028 

JA\i *- y:rH«VíDFI ŕ*K í V-ftI'IŕKľ- ţ! fí* KUT^ïí'kOAV iN'JOHR-JV;N«*.

AS3OOO

RvA 1028
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Projectnaam Zonnekreekseweg 2 in Steenbergen Orderdatum 11-08-2011
Projectnummer 10684 Startdatum 11-08-2011
Rapportnummer 11701298 - 1 Rapportagedatum 15-08-2011

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond', gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform OVAM-methode CMA
2/II/A.1 Grond (AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond(AS3000) Idem
organische stof (gtoeiverlies) Grond(AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
iutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting 

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting 
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond(AS3000) Idem
koper Grond(AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, 

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting 

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting 
conform ISO 22036).

molybdeen Grond(AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3D00) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (07 
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond(AS3000) idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond(AS3000) idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond(AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3, gelijkwaardig aan NEN 5754.

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y3302754 10-08-2011 10-08-2011 ALC201

001 Y3302768 10-08-2011 10-08-2011 ALC201

001 Y3303667 10-08-2011 10-08-2011 ALC201

001 Y3303915 10-08-2011 10-08-2011 ALC201

002 Y3303674 10-08-2011 10-08-2011 ALC201

003 Y3303891 10-08-2011 10-08-2011 ALC201

004 Y3303898 10-08-2011 10-08-2011 ALC201

RvA L Ũ2fl

Paraaf:
AlCONTROt B.V IS ISlfACCBF-DITISCBB VOI.OĒN3 DE DOOR Of. I'IAAD VOOM AClïRECHl ATIF OES'I ISLOG CRITERIA VCJÜR IfSl I.ABORAT0RIA CONFORM ISOIIEC 171125:2005 ONDER NR ! 028
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Projectnaam Zonnekreekseweg 2 in Steenbergen Orderdaíum 11-08-2011
Projectnummer 10684 Startdatum 11-08-2011
Rapportnummer 11701298 - 1 Rapportagedatum 15-08-2011

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

005 Y3303892 10-08-2011 10-08-2011 ALC201
006 Y3302922 10-08-2011 10-08-2011 ALC201
006 Y3302931 10-08-2011 10-08-2011 ALC201
007 Y3302929 10-08-2011 10-08-2011 ALC201

RvA į Qľŝ

Paraaf:
Al CONTROL B v IS «HACCRFDlTEERB VOl.GPNS Oíi OÛŰK DR RAAD VOOR ACCRPI3I ľATIĒ GESĨR Oir CRITERIA VOOR T PST LABORATORIA CONFORM ISO«KC Í/O^S 7005 ONOSR NR t 028
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Projectnummer 10684
Rapportnummer 11701298 - 1

Monsternummer: 
Monster beschrijvingen

003
MC315 (0-50)

Blad 9 van 10

Orderdatum 11-08-2011
Startdatum 11-08-2011
Rapportagedatum 15-08-2011

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14
kerosine en petroieum C10-C16
diesel en gasolie C1Û-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

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

0.088

0.058

0.028

-0.002

1.2 min. 022 = 3.5 min. C40 = 5.4 min.
C12 s 2.1 min. C30 s 4.5 min.

8.0

ILijK.II

RvA 1028

Paraaf :
Al CONTROl W.V IS GEACCRrDITR&RO V01 GHíáS Dil OOOR DE RAAD VOOR ACCRPOIřATIř GKSTĽLOP CRITERIA VOOR TEST LABORATORIA CONt'ÜľtM ISOUFC 17fiľf.:2Q0G ONI3ER WR. t (128
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Zonnekreekseweg 2 in Steenbergen
10684
11701298 - 1

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedaíum

11-08-2011
11-08-2011
15-08-2011

Monstemummer: 007
Monster beschrijvingen MB2103 (10-20)

Karakterisering naar aikaantraject

benzine C9-C14
kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

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

0.008

0.058

0.028

-0.002

010=1.2 min. 022 = 3.5 min. 5.4 min.
012=2.1 min. 030 s 4.5 min.

RvA 1028

Paraaf:
AU'ONTROI B V. IS GFACCRE*0*ir ERD VOUHíNS DK DOOK DřC RAAD VOOK ACGRKJil ľAT* GESTEUN: CRITERIA VGOW TESTl MïQRA.T'.ìP.ţACOKf OfiM WWÍZ * 70Tö m?.
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Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
ALcontrol rapportnummer

Zonnekreekweg 2 Steenbergen.
M10684
11704328, versie nummer: 1

Rotterdam, 31-08-2011

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project M10684. 
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend 
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project 
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door 
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger 
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere 
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u 
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

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

Hoogachtend,

JR'Tyän Duin ^
'Mfaboratory Manager
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Projectnaam Zonnekreekweg 2 Steenbergen. Orderdatum 25-08-2011
Projectnummer M10684 Startdatum 25-08-2011
Rapportnummer 11704328 ' 1 Rapportagedatum 31-08-2011

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

VLUCHTIGE AROMA TEN

benzeen M9/I S «0.2
tolueen P9 S 0.27
ethylbenzeen M9/I S «0.2
o-xyleen M9/I S 0.11
p- en m-xyleen MflO S 0.21
xylenen (0.7 factor) M9/I S 0.31
totaal BTEX (0.7 factor) Įjg/I 0.9
naftaleen pgii S «0.05

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 M9/I «25
fractie C12-C22 Įjg/I «25
fractie C22 - C30 pg/i «25
fractie C30 - C40 jjg/i «25
totaal olie C10 - C40 M9/I S «100

«0.2 «0.2 «0.2 «0.2

«0.2 «0.2 «0.2 «0.2
«0.2 «0.2 «0.2 «0.2
«0.1 «0.1 «0.1 «0.1
«0.2 «0.2 «0.2 «0.2
0.21 0.21 0.21 0.21
0.6 0.6 0.6 0.6

«0.05 «0.05 «0.05 «0.05

«25 «25 «25 «25
«25 «25 «25 «25
«25 «25 «25 «25
«25 «25 «25 «25

«100 «100 «100 «100

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS300Q erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater 602a-1-1 602A (-)

002
(AS300Û)
Grondwater 402-1-1 402 (-)

003
(AS300Û)
Grondwater 102-1-2 102 (200-300)

004
(AS3000)
Grondwater 302-1-2 302(170-270)

005
(AS3000)
Grondwater 201-1-2 201 (200-300)

m
TESTfN

(AS3000)

Paraaf
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Blad 3 van 8

Orderdatum 25-08-2011
Startdatum 25-08-2011
Rapportagedatum 31-08-2011

Monster beschrijvingen 001 002 003 004 005

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

mi m

Paraaf :
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Aİ ON7F: WERKZAAM HE DFK WORDEN UITGFVOFKD ONDER Dŕí ALGEMENE VOO RW AARDEN GEOPPONEERD ÖU ŨF KAMFR VAN KOOPHANDKl EN FARRtPKFN Ti* ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HAN DFl ÇRF GIST PR KVK RüTTP; EDAM ?.A

ASsooo



ALcontrol Laboratories

Ing.bureau Mol
R de Rooíj Analyserapport

Blad 4 van 8

Projectnaam Zonnekreekweg 2 Steenbergen. Orderdatum 25-08-2011
Projectnummer M10684 Startdatum 25-08-2011
Rapportnummer 11704328 ' 1 Rapportagedatum 31-08-2011

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009

METALEN

barium pgfl s 160 280 140
cadmium pg/i s «0.8 «0.8 «0.8
kobalt ug/i s 7.3 12 «5
koper ug/i s «15 «15 18
kwik Įjg/i s «0.05 «0.05 «0.05
lood pg/i s «15 «15 «15
molybdeen fjg/i s «3.6 «3.6 21
nikkel ug/i s «15 47 «15
zink pg/i s «60 «60 «60

ANORGANISCHE VERBINDINGEN

fosfaat (tot.) mgPA Q 1.3 1.5 0.3

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen MQ/I s «0.2 «0.2 «0.2 «0.2
tolueen Mg/i s «0.2 «0.2 «0.2 «0.2
ethylbenzeen ug/i s «0.2 «0.2 «0.2 «0.2
o-xyleen ug/i s «0.1 «0.1 «0.1 «0.1
p- en m-xyleen pg/i s «0.2 «0.2 «0.2 «0.2
xylenen (0.7 factor) pg/' s 0.21 0.21 0.21 0.21
totaal BTEX (0.7 factor) pg/i 0.6
styreen Mg/' s «0.2 «0.2 «0.2
naftaleen pg/i s «0.05 «0.05 «0.05 «0.05 .

GEHALOGENEERDE KOOLWA TERSTOFFEN

1,1-dichloorethaan ug/i s «0.6 «0.6 «0.6
1,2-dìchloorethaan pg/t s «0.6 «0.6 «0.6
1,1-dichlooretheen pg/i s «0.1 «0.1 «0.1
cis-1,2-díchlooretheen pg/i s «0.1 «0.1 «0.1
trans-1,2-dichlooretheen ug/i s «0.1 «0.1 «0.1
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor)

ug/i s 0.14 0.14 0.14

dichloormethaan ug/i s «0.2 «0.2 «0.2
1,1-dichloorpropaan Mg/1 s «0.25 «0.25 «0.25
1,2-dichloorpropaan pgA s «0.25 «0.25 «0.25
1,3-dichloorpropaan yg/i Ĉ «0.25 «0.25 «0.25
som dichloorpropanen (0.7 
factor)

M9/I s 0.53 0.53 0.53

tetrachlooretheen pg/i s «0.1 «0.1 «0.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een O.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grondwater

007
(AS3000)
Grondwater

008
(AS3000)
Grondwater

009
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)

2-1-2 2 (250-350) 

11-1-2 11 (150-250) 

17-1-2 17(300-400) 

501-1-2 501 (200-300)

flvAl

Paraaf:
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Projectnaam Zonnekreekweg 2 Steenbergen. Orderdatum 25-08-2011
Projectnummer M10684 Startdatum 25-08-2011
Rapportnummer 11704328 - 1 Rapporíagedatum 31-08-2011

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009

tetrachtoormethaan ug/i s 0.1 0.1 0.1
1,1,1-tri chioorethaan Mg/l s 0.1 0.1 0.1
1,1,2-trichloorethaan pg/i s 0.1 0.1 0.1
trichiooretheen Mg/i s 0.6 0.6 0.6
chloroform Mg/i s 0.6 0.6 0.6
vinylchloride Mg/i s 0.1 0.1 0.1
tribroommethaan Mg/i s 0.2 0.2 0.2

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 Mg/i 05 05 05 «25
fractie C12-C22 Mg/i 05 05 05 «25
fractie C22 - C30 Mg/i 05 05 05 «25
fractie C30 - C40 Mg/i 05 05 «25 «25
totaal olie C10-C40 Mg/i s «100 «100 «100 «100

DIVERSE NA TCHEMISCHE BEPALINGEN 

chloride mg/l s 980 550 61
CZV mg/l Q 215 565 109
kjeldahi-stikstof mgN/l Q 7.8 34 3.9
sulfaat mg/l S O 270 23

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

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grondwater
(AS3000)

2-1-2 2(250-350)

007 Grondwater
(AS3000)

11-1-2 11 (150-250)

008 Grondwater
(AS3000)

17-1-217 (300-400)

009 Grondwater
(AS3000)

501-1-2 501 (200-300)

RvA 1 ũza

Paraaf:
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Blad 6 van 8

Orderdatum 25-08-2011
Startdatum 25-08-2011
Rapportagedatum 31-08-2011

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het ”S" kenmerk.

008 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 De monstervoorbehandeiing en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

RvA L 020

Paraaf :
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Projectnaam Zonnekreekweg 2 Steenbergen. Orderdatum 25-08-2011
Projectnummer M10684 Startdatum 25-08-2011
Rapportnummer 11704328 - 1 Rapportagedaíum 31-08-2011

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyieen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3Q00) Conform AS3130-1
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5
barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)
cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
fosfaat (tot.) Grondwater (AS3D00) Eigen methode (destructie eigen methode, analyse destruaat conform 

NEN-EN-ISO 15681-2)
styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dìchlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) idem
som (cis.trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1 -dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) idem
1,1,2-trlchíoorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3D00) Idem
chloride Grondwater (AS3000) Conform AS3140-2 en conform NEN 6604
CZV Grondwater (AS3000) conform NEN 6633
kjeldahl-stikstof Grondwater (AS3000) Eigen methode (voorbehandeling conform NEN 6646 meting conform 

NEN-EN-ISO 11732)
sulfaat Grondwater (AS3000) Conform AS3140-2 en conform NEN 6604

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001
001

G8218847 24-08-2011 24-08-2011 ALC236
G8218852 24-08-2011 24-08-2011 ALC236

RvA L(ì?8
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Blad 8 van 8

Orderdaíum 25-08-2011
Startdatum 25-08-2011
Rapportagedatum 31 -08-2011

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 G8218848 24-08-2011 24-08-2011 ALC236
002 G8218850 24-08-2011 24-08-2011 ALC236
003 G8218854 24-08-2011 24-08-2011 ALC236
003 G8218856 24-08-2011 24-08-2011 ALC236
004 G8218851 24-08-2011 24-08-2011 ALC236
004 G8218855 24-08-2011 24-08-2011 ALC236
005 G8218840 24-08-2011 24-08-2011 ALC236
005 G8218841 24-08-2011 24-08-2011 ALC236
006 B1099419 24-08-2011 24-08-2011 ALC204
006 B5170748 24-08-2011 24-08-2011 ALC207
006 G8218842 24-08-2011 24-08-2011 ALC236
006 G8218844 24-08-2011 24-08-2011 ALC236
006 H7287153 24-08-2011 24-08-2011 ALC281
007 B1099417 25-08-2011 24-08-2011 ALC204
007 B5170740 24-08-2011 24-08-2011 ALC207
007 G8218849 24-08-2011 24-08-2011 ALC236
007 G8218857 24-08-2011 24-08-2011 ALC236
007 H7287149 25-08-2011 24-08-2011 ALC281
008 B1099418 24-08-2011 24-08-2011 ALC204
008 B5170754 24-08-2011 24-08-2011 ALC207
008 G8218843 24-08-2011 24-08-2011 ALC236
008 G8210845 24-08-2011 24-08-2011 ALC236
008 H7287150 24-08-2011 24-08-2011 ALC281
009 G8218846 24-08-2011 24-08-2011 ALC236
009 G8218853 24-08-2011 24-08-2011 ALC236

fivAl
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Bijlage E:
Boorstaten



Legenda (conform NEN 5104)
grind
b’o’o’o’o’o’iļ^l Grind, siitig 
o o o o o orvsļK o r, n n nďs.VI

0 O O 0 0 o
1 0 0 0 0 0 c

c;
.

lOOOOOC 
0 0 O O 0 o 
lOOOOOC

.,

* *

'OOOOOi 
0 o o o o o

0 o O 0 0 c
1 0 0 0 o o

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand
Zand, kleiig

Zand, zwak siitig

Zand, matig siitig

Zand, sterk siitig

Zand, uiterst siitig

veen
Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiig

Veen, sterk kieiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei
Klei, zwak siitig

Klei, matig siitig

Klei, sterk siitig

Klei, uiterst siitig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem
Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen
zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

O geen geur 

ŵ zwakke geur 

ŵ matige geur 

•Ŵ sterke geur 

B uiterste geur

olie
-Q geen olie-water reactie 

B zwakke olie-water reactie 

5 matige olie-water reactie 

sterke olie-water reactie 

-B uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

^ :»100 
0 »1000 
0 5-10000

monsters

geroerd monster 

Į ongeroerd monster

overig
A bijzonder bestanddeel 

4 Gemiddeld hoogste grondwaterstand 

^ grondwaterstand 

^ Gemiddeld laagste grondwaterstand

■H

peilbuis

blinde buis

casing

hoogste grondwaterstand 
gemiddelde grondwaterstand 
laagste grondwaterstand

N bentoniet afdichting

filter
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Proįectcode: M110684 mol
ingenieursbureau

Datum: 10-8-2011
GWS:
Opmerking:

Y330366İ

Y330369'!

o_____ gras_______________________
Zand, zeer fijn, zwak sillig, matig 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

Zand, zeer fijn, matig sillig, zwak 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

-100

GWS: 200
Opmerking:

Datum: 10-8-2011

Y3303691

ļY330367?

Y3303676

150-

Y3303668

Y3303687

250 -f

Y3303679

300—h

Y3303567

o____ groenstrook_________________
Zand, zeer fijn, zwak sillig, zwak 
hunieus, grijsbruin, Edelmanboor

Zand, malig fijn, matig sillig, 
grijsbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, malig siltig, zwak 
kleiig, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

Klei, sterk zandig, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

■350

Datum: 10-8-2011
GWS:
Opmerking:

Datum: 10-8-2011
GWS:
Opmerking:

o_____ gras_______________________
Zand, zeer fijn, zwak sillig, matig 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

Zand, zeer fijn, matig sillig, zwak 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

-100

......s

.7.747
------- .ŭ,
-----ár.
ů- - ŭ

:;a;aa
---lû
--- «'

1

ijst)

o_____gras_______________________
Zand, zeer fijn, zwak sillig, malig 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

Zand, zeer fijn, malig sillig, zwak 
humeus, zwak pulnhoudend, zwak 
plaslichoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

Boormeester: Dennis Rietveid 08-09-2011
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Boring; 5 6

Datum: 10-8-2011
GWS:
Opmerking:

o_____gras_______________________
Zand, zeer lijn, zwak siltig, matig 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

Datum: 10-8-2011
GWS:
Opmerking:

o___ āïâŜ_________________
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak plastichoudend, 
grijsbruin, Edelmanboor

Datum: 10-8-2011
GWS:
Opmerking:

Datum: 10-8-2011
GWS:
Opmerking:

Y3303673

Y3303678

o_____ gras_______________________
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

Zand. zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak plastichoudend, 
grijsbruin, Edelmanboor

o_____ gras_______________________
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor
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GWS:
Opmerking:

Datum:
GWS:
Opmerking:

Datum:

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

Zand, zeer lijn, zwak sillig, licht 
bruingrijs, Edelmanboor

gras
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

Zand, zeer fijn, zwak siltig, lichl 
bruingrijs, Edelmanboor

Datum:
GWS:
Opmerking:

10-8-2011
100

Datum:
GWS:
Opmerking:

12

10-8-2011

f

Zand, zeer fijn, matig sillig, zwak 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

zand, matig fijn, matig siltig, 
donker bruingrijs, Edelmanboor

Zand, matig lijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

Zand, matig lijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, grijsbruin, 
Zuigerboor

Zand, zeer lijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

Zand, malig lijn. zwak sillig. 
grijsbruin, Edelmanboor
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Proįecîcode: Wì10684

Borimy: 13

Datum: 10-8-2011
GWS:
Opmerking:

Y3302754

Y3302784

o_____gras_______________________
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
grijsbruin, Edelmanboor

Boring: 14

Datum: 10-8-2011
GWS:
Opmerking:

Y3302770

Y3302778

Boring: 15 16

Datum: 10-8-2011
GWS:
Opmerking:

Datum: 10-8-2011
GWS:
Opmerking:

Y3303891

Y3302765

o_____ gras_______________________
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
liumeus, zwak plastichoudend, 
zwak puinhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak plastichoudend, 
grijsbruin, Edelmanboor

•100

Pagina 4 van 12

mol
ísige&seursbuľeíĩiţ

o......íirąş_________________
Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

;50___________________________________________

Zand, zeer lijn, matig siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

-100

o_____ gras_______________________
Zand, zeer lijn, zwak sillig, matig 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

jo______________________
Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

-100

'Boormeester: Dennis Rietveld 08-09-2011



Projectnaam: Zonnekreekweg 2 Steenbergen,

Projectcode: M10684 mol
ingenieur share au

Boring: i 7 1b

Datum: 10-8-2011 Datum: 10-8-2011
GWS: 250 GWS:
Opmerking: Opmerking:

IY33Q3905

Y3303899

Y3303896

ļY3303878

200-

Y3303902

Y3303887

Y3303913

350—Į

Y3303916

o Qras_______________________
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, bruingrijs, Edelmanboor

Zand, matig lijn, matig siltig, 
grijsbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
grijswit, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingeel, Žuigerboor

o groenstrook_________________
Zand, matig lijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

Zand, zeer lijn, zwak siltig, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-100

Borŝng: 19 20

Datum: 10-8-2011
GWS:
Opmerking:

Datum: 10-8-2011
GWS:
Opmerking:

Y3303914

Y3303883

o_____ groenstrook_________________
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

Zand, zeer fijn, zwak siltig, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

o_____groenstrook__________________
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, donker grijsbruin, 
Edelmanboor
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GWS:
Opmerking:

Datum: 10-8-2011
GWS:
Opmerking:

Datum: 10-8-2011

Y3303892

Y3303835

o_____ groenstrook_________________
Zand, matig lijn, zwak slllig, matig 
humeus, zwak puínhoudend, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

Zand, zeer lijn, zwak sillig, zwak 
puinhoudend, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

Y3302931

Y330293Ō

o_____ beton______________________
■10 Betonboor, BETON___________

Zand, zeer fijn, zwak kleiig, geen 
olie-water reactie, licht bruingrijs, 
Avegaar

O

Boring: 102 103
Datum: 10-8-2011
GWS:
Opmerking:

Datum: 10-8-2011
GWS:
Opmerking:

Y3302922

Y3302924

Y3302917

Y3302920

Y3302928

Y3302925

o____ beton
.10 Betonboor

Zand, zeer fijn, zwak kleiig, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Avegaar

O

O

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruinbeige, 
Avegaar

Y3302929

Y3302933

Y3302932

Veen, zwak kleiig, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Avegaar

O

•300

IPagiüia 6 van 12

o_____ beton
Betonboor, BETON

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, zwak slakhoudend, 
geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Avegaar_________

O

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Avegaar

Boormeester: Dennis Rietveld
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Boring: 201

Datum: 10-8-2011
GWS: 150
Opmerking:

Boring: 202

Datum: 10-8-2011
GWS:
Opmerking:

i

.•.74.7.7

1 50—

Y3302937

Y3302918

o_____aslalt
j__ Asfaltboor

Zand, matig fijn, zwak grindig, 
matig pulnhoudend, geen 

•Qą olie-water reactie, donkergrijs,
Avegaar

Zand, zeer fijn, zwak kleiig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Avegaar

O

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruingrijs. 
Avegaar

O

Betonboor, gestaald op beton

Boring: 202A

Datum: 10-8-2011
GWS:
Opmerking:

Datum: 24-8-2011
GWS:
Opmerking:

0-
Betonboor, gestaakt op beton

0 __________________
Betonboor, beton

^15___________________
Zand, zeer fijn, zwak kleiig, matig 
grindig, geen olie-water reactie, 

O donkergrijs, Edelmanboor

04
Uiterst puinhoudend, matig 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, bruingeel, Edelmanboor, 
gestaakt op harde laag
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Projectnaam: Zonnekreekweg 2 Steenbergen.

Projectcode: Ml 0684 mol
Sage isŝeursbm-eau

Boring: 301 Boring: 302

Datum: 11-8-2011 Datum: 11-8-2011
GWS: GWS: 120
Opmerking: Opmerking:

TRP rr’ 'á......S
ÏXÏÏÌ
•■at*ft ŕ
İĺŠÙÍÌ

_____ beton
Betonboor

DA

Zand, zeer lijn, matig siltig, matig 
puìnhoudend, geen olle-water 
reactie, donkergrijs, Avegaar

D

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Avegaar

•100

5 c O 
3 C 
o

o____ beton
.,0 Betonboor

O

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

D

-270

303

Datum: 11-8-2011
GWS:
Opmerking:

Datum: 11-8-2011
GWS:
Opmerking:

o_____ beton
Betonboor

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
— olie-water reactie, neutraalgrijs,
O Edelmanboor

DA

-1O0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
baksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, donkergrijs, Edelmanboor

E

Y3302934

.0........ŬŴ.0

.V.-.VŴA-

........Á* '
•o*----- ftŴ

........A- -a-

ĨÜË: Y3302936
v.v.víįv:

Pagona 8 van 12

o_____beton_______________________
7 ' Betonboor___________________

Zand, zeer fijn, zwak grlndlg, zwak 
puìnhoudend, zwak slakhoudend, 
geen olie-water reactie, Avegaar, 
GESTAAKT

DA

Boormeester: Dennis Rietveld 08-09-20111



Proįectcode: M10684
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Boring: 402

Datum: 11-8-2011
GWS:
Opmerking:

o_____ beton
:ï—. Betonboor

Zand, zeer fijn, zwak grlndig, 
matig puinhoudend, zwak 
slakhoudend, Avegaar, 
GESTAAKT OP HARDE LAAG

Datum:
GWS:
Opmerking:

11-8-2011
150

m

1rS 150-

Aeòr-

-------A.&n
İ--V-A-
ť.'.'ÄAïň', 
.'.VİT.VPĴK 
w ţ ąt ;p/ 
ćA A A ,a. 
.......o.. . -

Y3302935

Y3302942

Y3302940

o_____ beton
d— Betonboor

Zand, zeer fijn, zwak grindig, 
matig puinhoudend, zwak 
slakhoudend, geen olie-water 
reactie, Avegaar

OA

-100

O

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Avegaar

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Avegaar

O

Boring: 403

Datum: 11-8-2011
GWS:
Opmerking:

beton___________________
Betonboor, gestaakt op beton

Boring: 403A

Datum: 11-8-2011
GWS:
Opmerking:

g_____ be Ion
Betonboor, gestaakt op beton
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Projectnaam: Zonmekreekweg 2 Steenbergen,

Projectcode: Ml 0684 mol
ingeíiieiíľsb ureau

Boring: 403B Boring: 403C

Datum: 11-8-2011 Datum: 24-8-2011
GWS: GWS:
Opmerking: Opmerking;

0.
Belonboor, geslaakt op beton

' ran* im
tl

ļi ů, å, A A à AAAA&å
Uŭü&İiżåáâå
,i444İ4
Jââŭŭâi
144444,Ta ĉ, a ŭ ŝ 4

■ 44444 
I.ŴŴŴŬŴ4İ

Asíallboor, aslall_____________

Betonboor, beton

Volledig puin, geen olie-water 
reactie, oranjebruin, Guts, weinig 
materiaal om te bemonstrn

Ok

Boring: 501 Boring: 502

Datum: 11-8-2011
GWS: 150
Opmerking:

Datum: 11-8-2011
GWS:
Opmerking:

Y3302938

Y3302945

Y3302759

Y3302742

200-4

Y3302757

250—ļ

Y3302755

o____ beton________________________
,0 Betonboor

Zand, zeer fijn, zwak grindig, zwak 
puinhoudend, zwak slakhoudend, 
geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Avegaar

ŪÄ

Zand, matig fijn, zwaksiltig, matig 
betonhoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbruin. Avegaar

Zand, zeer fijn, zwak kleiig, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs. 
Avegaar -

D

-300

Betonboor, gestaald op beton
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Projectnaam: Zonnekreekweg 2 Steenbergen.

Projectcode: Wil 0684 mol
í»4}e.ttĩeursbuťeeu

Boring: 502a Boring: 503Ä

Datum: 24-8-2011 Datum: 11-8-2011
GWS: GWS:
Opmerking: Opmerking:

åfiŭaôá iâAAAA, 
ń A A A A Ą iá âû Ä û 
ââŭâŭi 
UŬŬAA

o.

•16

DA

Betonboor, beton

Volledig puin, geen olie-water 
reactie, oranjebruin, Edelmanboor

-so

O

Zand, zeer lijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruingrijs, 
Guts

o.

Betonboor, gestaakt op beton

Boring: 503b Boring: 601

Datum: 24-8-2011 Datum: 11-8-2011
GWS: GWS:
Opmerking:

0

Opmerking:

beton
.,0 Astaltboor, asfalt - .10 Betonboor

- Betonboor, beton - Zand. zeer fijn, sterk
-25 .A..A.A.. puinhoudend, geen olie-water

Ti'.V.'. Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig - reactie, donkergrijs, Avegaar
puinhoudend, geen olie-water

'äa'.V. reactie, licht bruingrijs,
- •■ŭ-A--- Y3302494 tdeirnanboor 50-

* - a — as Ok
jŕ.*7. Ok : Ä-X’Xvï
-A------ - -A-Ät--
A-' A- AA.............. Y3302758ŕ::::.

Y3302498
'.W

■•Ŭ- —
ŵ----- , -IOO ■■ŭ............ L -100
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Projectnaam: Zonnekreekweg 2 Steenbergen.

Projectcode: Mil0684 mol
ingenieursbureau

602.

Datum: 11-8-2011
GWS:
Opmerking:

Datum: 11-8-2011
GWS: 150
Opmerking:

o_____ beton
Betonboor
Volledig baksteen, oranje, 
Avegaar, GESTAAKT OP BETON

bď4D0

u

1rrara,
aaaaŭ4

- à ŭ. a ã'h 4' JŴ A A ÍPA- AAAAA4 
ţÄââffŭ

AAAAŬď
A‘' -A..........

A---A--

Ar A-Ar Ar - -

o beton_______________________
-u Betonboor, BETON

Volledig puin, zwak slakhoudend, 
geen olie-water reactie,

-Q^ donkergrijs, Avegaar

-50

OA

Zand, zeer lijn, matig 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Avegaar

a

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Avegaar

Zand, zeer lijn, zwak kleiig, geen 
olie-water reactie, neutraalgrljs, 
Avegaar

O

Boring: 603

Datum: 11-8-2011
GWS:
Opmerking:

Y3302737

Y3302756

o_____beton_______________________
,10 Betonboor

Zand, zeer lijn, zwak grindig, zwak 
puinhoudend, zwak slakhoudend, 
geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Avegaar

-50

O

Zand, zeer lijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Avegaar
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Foto 1: toegang com postering Foto 2: percolaat bassin

Foto 3:deellocatie C achterzijde boring 
9ťm13

Foto 4:deellocatie bedrijfshal

Foto 5: deellocatie bedrijfshal Foto 6: deellocatie bedrijfshal

Reijm B.V. Project nr: 10684
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Verantwoording

Project: į\jw. Vs e. 'L

Projectnummer: \ O Ĉ) cS H S'We-^W

Hierbij verklaard ondergetekende dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is 
uitgevoerd conform de eisen van de BRL 2000. Ondergetekende heeft geen enkel belang bij 
de resultaten van het onderzoek. Ingenieursbureau Mol is een onafhankelijk BRL SIKB 2000 
gecertificeerd advies- en onderzoeksbureau en verklaart geen belangen te hebben bij de 
resultaten of uitkomsten van het hierboven aangekruiste onderzoek.

Hierbij verklaard ondergetekende dat het veldwerk voor aangekruiste protocollen geheel 
volgens de eisen zoals gesteld in deze protocollen is uitgevoerd.

Protocol 2001
Plaatsen handboringen en peilbuizen

Naam:, Handtekening:

Protocol 2002
Leegpompen peilbuizen, aansluitend op werkzaamheden conf* rotocol 2001.

Naam: Handtekening:

Protocol 2002
Nemen van grondwatermonsters

Handtekening:

D Protocol 2003
Nemen van waterbodemmonsters

Naam: Handtekening:

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

Naam: Handtekening:

Projectleider 

Naam: ..R. oi-e.
Handteken^
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