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1 Inleiding

1.1 Algemeen
In opdracht van Ontwikkelingsbedrijf Leiderdorp heeft Grontmij Nederland

bv een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een perceel op

de hoek van de MaurritssingeUEricalaan te Leiderdorp. Het perceel maakt

onderdeel uit van deelgebied Mauritskwartier in het plangebied W4. Het ver-

kennend bodemonderzoek is gebaseerd op de NEN 5740, Bodem - Onder-
zoeksstrategie bij verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiëni-
sche kwaliteit van bodem en grond, uitgegeven door het Nederlands Noimali-

satie Instituut (NNI) oktober 1999.

De ligging van de onderzoekslocatie is aangegeven in bijlage 1. Een overzicht
van de locatie is weergegeven in bijlage 2.

1.2 Aanleiding en doelstelling
Aanleiding tot het laten instellen van een verkennend bodemonderzoek is de

voorgenomen ontwikkeling van de onderzoekslocatie tot terrein met kan-
toorbestemming. In verband hiermee is inzicht in de milieuhygiënische kwali-
teit van de bodem noodzakelijk.

Doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische bodem-
kwaliteit op de onderzoekslocatie. Op basis van de onderzoeksresultaten
moet worden vastgesteld of de gewenste vorm van bodemgebruik, vanuit mi-

lieuhygiënisch oogpunt gezien, mogelijk is en zo niet, welke eventuele ver-

volgacties noodzakelijk zijn.

Het onderzoek is niet bedoeld om de exacte aard en omvang van een eventue-
le verontreiniging aan te geven.

1.3 Opbouw van het rapport
In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde:

~ bekende gegevens(hoofdstuk 2);

~ de onderzoeksstrategie (hoofdstuk 3);
~ de resultaten van het veldonderzoek (hoofdstuk 4)
~ de resultaten van het laboratoriumonderzoek (hoofdstuk 5);
~ een evaluatie van de onderzoeksresultaten, toetsing van de gekozen onder-

zoekshypothese en conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6).
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2 Bekende gegevens

2.1 Algemeen
Informatie omtrent de onderzoekslocatie is ontleend aan de door de op-
drachtgever verstrekte gegevens.

2.2 Historie, actuele en toekomstige terreinsituatie
De onderzoekslocatie is gelegen op de hoek van de Maurittssingel en de Eri-
calaan te Leiderdorp en heeft een oppervlakte van circa 2.400 m2.

De locatie heeft tot zover bekend altijd een agrarische bestemming gehad.
Voor zover bekend hebben op het terrein geen bodembedreigende activiteiten
plaatsgevonden.

Momenteel is de opstal op het terrein in gebruik als werkruimte voor fysio-
therapie. Voor het overige is de locatie niet verhard en braakliggend.
De noordzijde van de locatie wordt begrensd door een grenssloot (géén on-
derdeel uitmakend van de onderzoekslocatie) en de rijksweg A4. Aan de west-
en zuidzijde wordt de onderzoekslocatie begrensd door de Mauritssingel. Ten
oosten van de locatie bevindt zich een weiland (periodiek in gebruik als ijs-
baan).

2.3 Opstelling onderzoekshypothese
Conform de aanpak van de NEN 5740 dient, op basis van de resultaten van
het vooronderzoek een onderzoekshypothese te worden vastgesteld. Hierbij
wordt de onderzoekslocatie zonodig onderverdeeld in deellocaties. Per
(deel)locatie moet een onderzoekshypothese worden opgesteld, op basis
waarvan de onderzoeksstrategie wordt bepaald. De hypothese geeft het vol-
gende aan:

~ of de bodem naar verwachting wel of niet verontreinigd is;
. de aard van de verontreinigende stoffen;

~ de plaats van voorkomen van de verontreinigende stoffen;

~ of de stoffen worden verwacht in grond enlof grondwater.

In onderstaande tabel is de indeling in deellocaties met de bijbehorende on-
derzoekshypothese en onderzoeksstrategie weergegeven.

Bij de onderzoeksopzet zijn wij, mede op basis van de thans beschikbare in-
formatie, ervan uitgegaan dat de locatie volgens de NEN 5740 als "onver-
dacht" kan worden beschouwd.

Opgemerkt wordt dat de gehanteerde onderzoeksstrategie (NEN 5740) niet
geschikt is om de eventuele aanwezigheid van asbest in de bodem aan te to-
nen. Onderzoek naar asbest in de grond dient plaats te vinden conform de
NEN 5707. Aangezien de locatie ten aanzien van asbest in de bodem eveneens
als "onverdacht" wordt beschouwd, is geen onderzoek naar asbest in de bo-
dem confoim de NEN 5707 uitgevoerd.
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Bekende gegevens

In hoofdstuk 3 is de onderzoeksstrategie (boringen, peilbuizen en analyses)
uitgewerkt.
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3 Onderzoeksstrategie

3.1 Veldonderzoek
Het veldonderzoek is verricht door de groep Terreinonderzoek van Grontmij

Nederland bv. Deze groep is gecertificeerd voor het uitvoeren van veldwerk

conform de BRL SIKB 2000, "Veldwerk bij Milieuhygiënisch bodemonder-

zoek". Het veldonderzoek is, volgens voornoemde BRL, uitgevoerd op 10

december 2004 en heeft bestaan uit de volgende werkzaamheden:

. het uitvoeren van een visuele terreininspectie. Mede aan de hand hiervan
is de plaats van de boringen bepaald;

~ het uitvoeren van in totaal 12 handboringen, waarvan:
0 9 tot circa 0,5 m beneden maaiveld (- m-mv);
0 2 tot circa 2,0 m-mv;

0 1 tot circa 3,0 m-mv;

~ het zintuiglijk beoordelen van het bij de boringen vrijkomende bodemma-

teriaal op bodemkundige eigenschappen en op eventueel aanwezige ver-

ontreinigingskenmerken;

. het nemen van monsters van het bij de boringen vrijkomende bodemma-

teriaal. De monstertrajecten zijn weergegeven aan de rechterzijde van de

boorprofielen in bijlage 3;

~ het plaatsen van een peilbuis met een filterlengte van 1,0 m in één diep
boorgat;

. het doorpompen van de peilbuis direct na plaatsing hiervan.

Op 20 december 2004 zijn de volgende werkzaamheden verricht:

. het opnemen van de grondwaterstand in de peilbuis;

~ het bepalen van de zuurgraad (pH) en het elektrisch geleidingsvermogen
(Ec) van het grondwater;

~ het nemen van grondwatermonsters uit de peilbuis.

Bijlage 2 geeft een overzicht van de situering van de verrichte boringen en de

geplaatste peilbuizen.

3.2 Laboratoriumonderzoek
De geselecteerde grond(meng)- en grondwatermonsters zijn in het door RvA

geaccrediteerde laboratorium van ALcontrol Laboratories geanalyseerd.
Menging van de grondmonsters heeft plaatsgevonden in het laboratorium.
In totaal zijn vier grond(meng)monsters onderzocht. Drie mengmonsters van

de bovengrond en één mengmonster van de ondergrond zijn onderzocht op de

parameters van het NEN 5740 pakket voor grond inclusief lutum en organi-

sche stof. Tevens is één grondwatermonster onderzocht op de parameters van

het NEN 5740 pakket voor grondwater.

Voor de exacte diepte van de boringen wordt verwezen naar de boorprofielen

in bijlage 3.

Voor de toegepaste methoden bij het laboratoriumonderzoek wordt verwezen

naar bijlage 4.

r
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4 Resultaten veldonderzoek

4.1 Bodemopbouw en grondwaterstand
De resultaten van de bodemkundige beoordeling van de boringen zijn in bij-
lage 3 in de vorm van boorprofielen weergegeven.

Het grondwater bevond zich ten tijde van het veldonderzoek d.d. 20 december
2004 op circa 1,9 m-mv.

4.2 Zintuiglijke waarnemingen
Tijdens de boorwerkzaamheden zijn zintuiglijk enkele kenmerken waargeno-
men die kunnen duiden op de aanwezigheid van verontreinigende stoffen. De
waargenomen kenmerken zijn weergegeven in onderstaande tabel. Bij de bo-
ringeii die niet in de tabel zijn vermeld, zijn zintuiglijk geen verontreinigings-
kenmerken waargenomen.

Tabel4.l: Zintuigli'k waar enornen verontreini,

Boringnummer Maximale boordiepte

(m -mv)

0,50

0,50

0,50

2,00

0,55

0,50

Bodemlaag

(m -mv)

0,00-0,20

0,00-0,25

0,00-0,50

0,25-0,90

0,00-0,40

0,00-0,50

4.3 Monsterselectie
Voor analyse in het laboratorium zijn drie mengmonsters van de bovengrond
en één mengmonster van de ondergrond geselecteerd. De samenstelling van
de geselecteerde (meng)monsters is weergegeven in onderstaande tabel.

Tabe14.2: Monsterselectie

Monsternummer Monstertraject

(m -mv)

Boringnummers

irtgskerrrnerken

Zintuiglijk waargenomen

verontreinigingskenmerken

Zwak puinhoudend

Zwak puinhoudend

Zwak puinhoudend

Zwak puinhoudend

Zwak puinhoudend

Zwak puinhoudend

Motivatie

mm1 0,00-0,40 2, 4, 9

mm2

mm3

mm4

0,00-0,60

0,00-0,50

0,70-1,70

Bepalen milieuhygiënische kwaliteit van

dezwak puinhoudende bovengrond

7, 8, 11 Bepalen milieuhygiënische kwaliteit van

de zwak puinhoudende bovengrond

2, 4, 6, 8, 10 Bepalen milieuhygiënische kwaliteit van

de zintuiglijk schone bovengrond

6, 3 Bepalen milieuhygiënische kwaliteit van

de zintuiglijk schone bovengrond

1t Grontmij 99058434-DH, rev. Dt
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5 Resultaten laboratoriumonderzoek

5.1 Analyseresultaten
De analysecertificaten van ALcontrol Laboratories met de resultaten van het
laboratoriumonderzoek en een toelichting op de toegepaste analysemethoden
zijn weergegeven in bijlage 4.

De analyseresultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden die door het Mi-
nisterie van VROM, in het kader van de Wet bodembescherming, zijn vastge-
legd in de circulaire "Streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering" en
bijbehorende aanvullingen. Het toetsingsresultaat is in de tabellen 5.3 en 5.4
weergegeven. In bijlage 5 is het toetsingskader toegelicht. Tevens zijn in deze
bijlage de toetsingswaarden voor de bodemtypen opgenomen.

5.2 Overschrijdingen
Uit tabel 5.3 blijkt dat in een aantal van de onderzochte grond mengmonsters
gehalten boven de toetsingswaarden zijn aangetroffen. Deze overschrijdingen
zijn weergegeven in tabe15.1 (grond). Uit tabel 5.4 blijkt dat in het grondwa-
termonster geen gehalten boven de toetsingswaarden zijn aangetroffen.

Tabel S.l Overschr~dingen van de toetsingwaarden grondn:onsters

Monstercode Monstertraject (m -mv) Parameter en overschreden toetsingwaarde

mml

mm2

mm3

0,00-0,40 Zink ~ S

0,00-0,60 Minerale olie ~ S

0,00-0,50 Kwik, minerale olie ~ S

: streefivanrde

: gemiddelde van de streef- eix interventiewaarde

: interventiewnarde

De in de tabe15.4 weergegeven waarden voor de zuurgraad en het elektrisch
geleidingsvermogen worden als niet afwijkend beschouwd.

Op basis van de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek wordt de
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem besproken in hoofdstuk 6.

a „ ~~ ,
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Tabel5.3: Analyseresultaten grondmonsters(gehalten in mg~kgds, tenzijanders aangegevenJ

Monstercode mm1
Boringnummers 2, 4, 9
Monstertraject (m -mv) 0,00-0,40
Zintuiglijke kenmerken Zwak puinhoudend
Betreft Puinhoudende boven-

Bodemtype'r

grond

I

mm2 mm3 mm4
7, 8, 11 2, 4, 6, 8,10 3, 6

0,00-0,60 0,00-0,50 0,70-1,70
Zwak puinhoudend - -

Puinhoudende boven- Zintuiglijke schone Zintuiglijke schone
grond bovengrond ondergrond

11 111 IV

droge stof (gew:o~o) 79,6 -- 79,6
organische stof (~ovdDS) 5,2 -- 5,7

min. delen ~2um (~ovdDS) 7,8 -- 12

metalen
arseen
cadmium
chroom
koper
kwik
lood
nikkel
zink

81,8 -- 83,4
3,7 -- 1,4

13 -- ~ 1

6,2 6,8 6,3 ~4
~0,4 ~0,4 ~0,4 ~0,4
16 15 17 ~15
16 13 16 ~5
0,23 0,19 0,26 ~ ~0,05

55 34 52 ~13

12 12 11 3,2

82 " 60 59 ~20

Polycyclische Aromatische
Koolwaterstoffen (PAK)
naftaleen ~0,02 -- ~0,02 -- ~0,02 -- ~0,02

antraceen ~0,02 -- ~0,02 -- ~0,02 -- ~0,02

fenantreen 0,04 -- 0,03 -- 0,04 -- ~0,02

fluoranteen 0,10 -- 0,06 -- 0,09 -- ~0,02

benzo(a)antraceen 0,06 -- 0,03 -- 0,05 - ~0,02
chryseen 0,06 -- 0,03 -- 0,05 -- ~0,02
benzo(a)pyreen 0,06 -- 0,03 -- 0,06 -- ~0,02
benzo(ghi)peryleen 0,06 - 0,03 -- 0,06 -- ~0,02

benzo(k)fluoranteen 0,04 -- ~0,02 -- 0,04 -- ~0,02
indeno(123-cd)pyreen 0,05 -- 0,02 -- 0,05 -- ~0,02

acenaftyleen ~0,02 -- ~0,02 -- ~0,02 -- ~0,02

acenafteen ~0,02 -- ~0,02 -- ~0,02 -- ~0,02

fluoreen ~0,02 -- ~0,02 -- ~0,02 -- ~0,02

pyreen 0,08 -- 0,05 -- 0,08 -- ~0,02

benzo(b)fluoranteen 0,10 -- 0,04 -- 0,08 -- ~0,02

dibenz(ah)antraceen ~0,02 -- ~0,02 -- ~0,02 -- ~0,02

Pak-totaal (10 van VROM) 0,50 0,27 0,45 ~0,2

Pak-totaal (16 van EPA) 0,71 -- 0,37 -- 0,64 -- ~0,3

EOX 0,27 0,26 0,16 ~0,1

minerale olie
fractie C10-C12 ~5 -- ~5 -- ~5 -- ~5
fractie C12-C22 ~5 -- 15 -- 15 -- ~5
fractie C22-C30 ~5 -- 15 -- 10 -- ~5
fractie C30-C40 ~5 -- 30 -- 15 -- ~5
totaal olie C10-C40 ~20 65 ~ 40 " ~20

De resultnten -ijn getoetst aan de toetsingsivnnrden aonls verzneld in de circLrlnire "Streefivnnrden en interventieronnrden

bodeznsrmering" (d.d. 14 febrLZnri 2000) vnn het Ministerie vnn VROM.

De gehnlten die de betreffende streefivnm~de overschrijden zijn nls volgt geclnssifzceerd:
~` Iret gehnlte is grroter dnn de streefivnnrde (ofde detectiegrens, indien deze hoger is) en kleiner dnn ofgelijk nan Izet

I1

genliddelde van de streef- en interventiervnnrde
het gehnlte is groter dan het genliddelde vnn de streef- en internentieivnnrde en kleiner dmz ojgelijk nnn de

interventiervnm-de
het gehnlte is groter dnn de interventieivanrde
geen toetsingsrvanrden voor opgesteld
aiet gemmlyseerd

De streef- en interventieivnnrden zijn nflrnnkelijk nnn de bodenlsnznenstelling.

Voor de toetsing - ijn de grondrnonsters ingedeeld in de volgende bodezntypen:

I ILltLO)1 7,8 r; huznus 5,2 j

II lutzan 12 j; hurnLrs 5,7 r
III lutznn 13 r; humus 3,7 r
IV Izrturra 1 j; JzLUZ1us 1,4 j

r
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TabeI5.4: Anaíyseresultatengrondwateimonsters (gehalten ín pg~~, tenzíjandet-s aangegeven)

Peilbuisnummer 6
Filtertraject (m -mv) 1,80-2,80

Zuurgraad (pH) 6,4
Geleidingsvermogen (m5~m) 420

metalen
arseen ~5
cadmium ~0,4
chroom ~1
koper ~5
kwik ~0,05
lood ~10
nikkel ~10
zink QO

vluchtige aromaten
benzeen ~0,2
tolueen ~0,2
ethylbenzeen ~0,2
xylenen ~0,5
totaalBTEX ~1
naftaleen c0,2

vluchtige chloorkoolwaterstoffen
1,2-dichloorethaan ~0,1
cisl,2dichlooretheen ~0,1
tetrachlooretheen ~0,1
tetrachloormethaan ~0,1
111-trichloorethaan ~0,1
112-trichloorethaan ~0,1
trichlooretheen ~0,1
chloroform ~0,1

chloorbenzenen
monochloorbenzeen ~0,2
dichloorbenzenen ~0,2

minerafe olie
fractie C10-C12 ~10
fractie C12-C22 ~10
fractie C22-C30 ~10
fradie C30-C40 ~10
totaal olie C70-C40 ~50

De resultaten ~ijn getoetst aan de toetsir:gsrvaarden zonls i~errneld in de circulaire "Streefivaarden en interventiervanrder:

bodemsnnering" (d.d. 24februnri 2000) vnn het Ministerie vnn [~ROM.

De gehalten die de bed~effende streefivaarde overschrijder: ~ijn als volgt geclassificeerd:

~` het gehnlte is groter dm: de streefivnarde (ofde detectregrens, indien deze hoger is) en kleiner dan ofgelijk amz het

gemiddelde vmz de streef- en interventiervaarde

~~ het gehalte is groter drn: het gemiddelde van de streef- en interventiervnnrde en Icleiner dm: ofgelijlc aan de

interi~entiervanrde

~`~~ het gehalte isgroter dan de interventiewnarde

-- geen toetsir:gsrvnnrden voor opgesteld

- raiet geanalyseerd
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6 Evaluatie

6.1 Algemeen
In dit hoofdstuk vindt de integratie plaats van de resultaten van het veld- en
laboratoriumonderzoek. Op basis hiervan is de milieuhygiënische kwaliteit

van de bodem (grond en grondwater) beschreven. Hierbij zijn van de geanaly-

seerde verbindingen de gemeten gehalten getoetst aan de streef- en interven-

tiewaarden.
Bij de interpretatie van de resultaten (zie tabellen hoofdstuk 5) zijn de gehal-
ten ingedeeld in klassen.
Hierbij zijn de volgende criteria gehanteerd:

~ beneden of gelijk aan de streefwaarde: niet verontreinigd;

~ boven de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van
streef- en interventiewaarde: licht verontreinigd (aanduiding: ~);

~ boven het gemiddelde van streef- en interventiewaarde en kleiner dan of
gelijk aan de interventiewaarde: matig verontreinigd (aanduiding: ~~);

~ boven de interventiewaarde: sterk verontreinigd (aanduiding: ~`~`~).

6.2 Milieuhygiënische kwaliteit van de bodem

De zwak puinhoudende bovengrond ter plaatse van de boringen 2, 4 en 9

(traject 0,00-0,40 m-mv, mengmonster mml ) is licht verontreinigd met zink
en niet verontreinigd met de overige onderzochte parameters. De zwak puin-
houdende bovengrond ter plaatse van de boringen 7, 8 en 11 (traject 0,00-0,60
m-mv, mengmonster mm2) is licht verontreinigd met minerale olie en niet
verontreinigd met de overige onderzochte parameters. De zintuiglijk schone
bovengrond ter plaatse van de boringen 2, 4, 6, 8 en 10 (traject 0,00-0,50 m-
mv, mengmonster mm3) is licht verontreinigd met kwik en minerale olie en

niet verontreinigd met de overige onderzochte parameters. De zintuiglijk

schone ondergrond ter plaatse van de boringen 3 en 6(traject 0,70-1,70 m-

mv, mengmonster mm4) is niet verontreinigd met de onderzochte parameters.
In het grondwater ter plaatse van peilbuis 6 zijn geen verontreinigingen aan-
getroffen.

6.3 Conclusies en aanbevelingen
Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoeksloca-

tie. Uit het uitgevoerde bodemonderzoek blijkt dat in de bovengrond plaatse-

lijk licht verhoogde gehalten aan zink, kwik en minerale olie zijn aangetrof-

fen. In de ondergrond en in het grondwater zijn geen stoffen in verhoogde

gehalten aangetroffen.

Op basis van de resultaten van het onderzoek bestaan er vanuit milieuhygië-

nisch oogpunt gezien geen belemmeringen voor het toekomstige gebruik van

de locatie (kantoorbestemming).

De voor de onderzoekslocatie opgestelde hypothese van `onverdachte' locatie

is strikt genomen niet juist gebleken, daar er plaatselijk (licht) verhoogde ge-
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fvaluatie

halten aan verontreinigde stoffen zijn aangetroffen. Ons inziens is de onder-
zoeksstrategie, opgesteld aan de hand van de beschikbare gegevens uit het
vooronderzoek, voldoende van opzet geweest om de toetsing van de opgestel-
de hypothese aan de onderzoeksresultaten te verrichten.

Ten aanzien van toekomstig grondverzet wordt het volgende opgemerkt.
Voor de Leidse regio zijn conform het bodembeheerbeleid een regionale bo-
demkwaliteitskaart en grondstromenplan opgesteld. Het ontwikkelingsgebied
W4 (waaronder deelgebied Mauritskwartier) is hierin als `niet gezoneerd'
gebied aangemerkt. Met het regionale bodembeheerbeleid wordt de Vrijstel-

lingsregeling Grondverzet eveneens van toepassing beschouwd voor de `niet
gezoneerde' gebieden binnen het beheersgebied van de bodemkwaliteitskaart.
Om voor deze deelgebieden toch grondverzet "als bodem" mogelijk te maken,
is het zogenaamde "witte vlekkenbeleid" gefoi-muleerd. Indien grond van de

locatie vrijkomt met het oog op hergebruik als bodem binnen de regio, wordt
geadviseerd gebruik te maken van dit beleid.
Indien grond van de locatie vrijkomt dat wordt toegepast in een ander werk,
is een partijkeuring conform de eisen van het Bouwstoffenbesluit noodzake-
lijk.

1t Grontmij 99058434-DH, rev. D1
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Situatie met boringen en peilbuizen
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Bi'tlage: 3 Boorprofielen

0-

50-

0-

1

3

61

Q3

Q4

aroenstrook

's groenstrook, Zand, matig fijn,
~ klelg, malig humeus, pid (0)
w
~ Klei, sterk zandip, zwak humeus,

zwak zandhoudend, pid (0)

.Z~

.~~

oras

g25, Zand, matig fijn, kleng, matig
humeus, brokken klei, pid (0)

Klei, sterk zandig, matig humeus,
malig zandhoudend, pid (O)

~~ Klei, matig zandig, zwak
.ixo roesthoudend, pid (O)

` Zand, matig (ijn, zwak siltig, pid (0)

.~~s Klei, sterk siltig, zwak
-~ roesthoudend, pid (0)

~ Klei, sterk siltig, zwak humeus,
~ pid (0)

2

0-

50-

4

o oras
p gras, Zand, matig lijn, kleiig, malip
~ humeus, zwak puinhoudend, pid (0)

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
~ zwak zandhoudend, pid (0)

o aras

Zs gras, Zand, matig lijn, kleiig, matig
~ humeus, zwak puinhoudend, pid (0)
w
~ Klei, matig zandig, zwak humeus,

pid (0)
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Biílage: 3 Boorprofielen

0-

50-

5
o oras

gras, Klei, sterk zandig, sterk
humeus,zwakzandhoudend,

~ pid (0)

0-

50-

200-

250-

0-

50-

7
0 oras

gras, Klei, sterk zandig, matig
humeus,zwakzandhoudend,

-~ zwak puinhoudend, pid (0)

0-

50-

100-

150-

200-

6

................

8

o oras

.~

.~~

-izs

-no

220

qras, Klei, sterk zandip, matig
humeus, Drokken klei, matig
zandhoudend, pid (0)

Klei, matig zandiQ, matip humeus,
zwak roesthoudentl, pid (0)

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0)

Zand, matip fijn, zwak siltig, zwak
humeus, pid (0)

Zand, matig lijn, zwak siltig, pid (0)

Klei, zwak zandig, laagjes zand,
'z~ pid (0)

-zes Zand, zeer tijn, zwak siltig, pid (0)

o oras

zs pras, Klei, sterk zandip, matig
~ humeus, brokken klei, matig

zandhoudend, pid (0)

Klei, sterk zandip, zwak humeus,
-~ brokken klei, zwak zandhoudend,

zwak puinhoudend, pid (O)
'zs

Klei, ma[ip zandig, zwak
~ roesthoudend, pid (0)

-ieo Klei, sterk siltig, zwak
~` roesthoudend, pitl (0)

~ Klei, zwak zandig, laagjes zand, -
pid (0)

' Projectnummer: 171926 Project: VBO perceel hoek MauritssingeVEricalaan



Biilage: 3 Boorprofielen

0-

50-

o-

50-

9 10

11

u oras

pras, Zand, matig fijn, klei7g, matig
p humeus, zwak puinhoudend,

-ss resten hout, pid (0)

Zand, matip fijn, zwak siltig,
` brokken klei, pid (0)

0 oras

gres, Klei, sterk zandig, matig
humeus, brokken klei, matip
zandhoudend,zwakpuinhoudend,

~ pid (0)

50-

12

Q2

nrae

gras, Zand, matig fijn, kleiig, zwak
humeus, brokken klei, pid (0)

Klei, sterk zandig, matig humeus,
zwakzandhoudend,zwak
mesthoudend, pid (0)

aras
af~ t f~ 's Gras, Zand, matig lijn, kleiig, matip
II 2 ~ ~ humeus, zwak kleihoudend, pid (0)
ll w

~ Zand, uiterst fijn, kleiïp, brokken
klei, zwak roesthoudend, pid (0)
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

000000
00000

000000
0oooooa

~

0 0 0 0 0 0.- Grind, matig zandig00000
000000 '

000000';,
00000 .

00000
oooooc~

zand

~

veen

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

Zand, kleíig

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

{ Veen, mineraalarm

~ Veen, zwak kleïig

~

peilbuis

Veen, sterk kleiig

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

blinde buis

~ bentoniet aidichting

filter

klei geur

GG'L111U1b~1

GlLLl1~7

Y~~'lllllG
~

~

leem

~

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klel, matig zandig

Kiei, sterk zandig

Leem, zwak zandig

O geen geur

O zwakke geur

8 matige geur

~ sterke geur

f uiterste geur

olie

~ geen olie-water reactie

f} zwakke olie-water reactie

,~ matige olie-water reactie

1g sterke olie-water reactie

i uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

~

~

1

Leem, sterk zandig monsters

overige toevoegingen

~

~

~

~

~

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

II geroerd monster

~ ongeroerd monster

overig

~ bijzonder bestanddeel

~ Gemiddeld hoogste grondwaterstand

: grondwaterstand

A Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

~
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Bijlage 4

Analyseresultaten ALcontrol Laboratories
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ALcontrol Laboratories

'~r~~o~EN 1 D DfC, 1D~~

Grontmij Nederland B.V.
R. Crul
Postbus 190
2740 AD Waddinxveen

Hoogvliet,17-12-2004

Geachte R. Crul,

ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Hoogvliet
Tel.: (O 10) 231 47 00 . Fax: (010) 416 30 34

www. alcontrol.nl

Hierbij zenden wij u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek van het door u aangeboden
monstermateriaat met de bij de monsterspecificatie weergegeven beschrijving.
Deze resultaten hebben betrekking op .

Uw projektnaam : ERLE

Uw projektnummer : 171926

ALcontrol rapportnummer : 04510C8

Dit analyserapport bestaat uit een begeleidende brief, 3 resultaatbijlagen en eventuele informatieve
bijlagen. De bijlagen hebben betrekking op de analyseresultaten, toegepaste analysemethoden,
aangeleverde verpakkingen, monsternamedatum, oliechromatogrammen en mogelijke geconstateerde afwijkingen.
Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport.
Uitgebreide informatie over de toegepaste analysemethoden kunt u terugvinden in onze informatiegids,
uitgave 2004.
Indien u vragen en~of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze resultaten, verzoeken wij u
contact op te nemen met de afdeling Customer Services.
Alleen vermenigwldiging van het hele rapport is toegestaan.

Hoogvliet,

Vertrouwende u met deze informatie van dienst te zijn, verblijven wíj
Hoogachtend,

drs. M.G.M. Groenewegen

Business Manager,Milieu

voor deze:

J
~IrfSÁ

AvA I I!?r

y Ld 9.,n r?.t,~) Q,~~~

r
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ALcontrol Laboratories

Grontmij Nederland B.V.
R. Crul

Projektnaam : ERLE
Projektnummer : 171926
Datum opdracht : 13-12-2004
Startdatum : 13-12-2004
-----------------------------------------------------------------------------

Alcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Hoogvliet

Tel.: (010) 231 47 00 Fax: (010) 416 30 34

www.alcontrol.nl
Bijlage 1 van 3

Rapportnummer : 04510C8
Rapportagedatum : 17-12-2004

Analyse Eenheid X01 X02 X03 X04
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

droge stof gea.-~ 79.6 79.6 81.8 83.4

organische stof (gloeiverl X vd DS 5.2 5.7 3.7 1.4

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) X vd DS 7.8 12 13 ~1

METALEN

arseen mg~kgds 6.2 6.8 6.3 ~4

cadmium m9lkgds ~0.4 ~0.4 ~0.4 ~0.4

chroom mg~kgds 16 15 17 ~15

koper mg~kgds 16 13 16 ~5

kwik mglkgds 0.23 0.19 0.26 ~0.05

lood mg~kgds 55 34 52 ~13

nikkel mg~kgds 12 12 11 3.2

zink mg~kgds 82 ó0 59 ~20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE

KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg~kgds ~0.02 ~0.02 ~0.02 ~0.02

acenaftyleen mglkgds ~0.02 ~0.02 ~0.02 ~0.02

acenafteen mg~kgds ~0.02 ~0.02 ~0.02 ~0.02

fluoreen mg~kgds ~0.02 ~0.02 ~0.02 ~0.02

fenantreen mg~kgds 0.04 0.03 0.04 ~0.02

antraceen mg~kgds ~0.02 ~0.02 ~0.02 ~O.C2

fluoranteen mg~kgds 0.10 0.06 0.09 ~0.02

pyreen mg~kgds 0.08 0.05 0.08 ~0.02

benzo(a)antraceen mg~kgds 0.06 0.03 0.05 ~0.02

chryseen mg~kgds 0.06 0.03 0.05 ~0.02

benzo(b)fluoranteen mg~kgds 0.10 0.04 0.08 ~0.02

benzo(k)fluoranteen mg~kgds 0.04 ~0.02 0.04 ~0.02

benzo(a)pyreen mg~kgds 0.06 0.03 0.06 ~0.02

dibenz(ah)antraceen mg~kgds ~0.02 ~0.02 ~0.02 ~0.02

benzo(ghi)peryleen mg~kgds 0.06 0.03 0.06 ~0.02

indeno(1,2,3-cd)pyreen m9lkgds 0.05 0.02 0.05 ~0.02

Pak-totaal (10 van VROM) m9lkgds 0.50 0.27 0.45 ~0.2

Pak-totaal (16 van EPA) mg~kgds 0.71 0.37 0.64 ~0.3

EOX mg~kgds . 0.27 0.26 0.16 ~0.1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kode Monstersoort Plonsterspecificatie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X01 grond mm1 02(0-20) 04(0-25) 09(0-40)

X02 grond mm2 08(25-60) 07(0-50) 11(0-50)

X03 grond mm3 Ob(0-30) 08(0-25) 02(20-50) 04(25-50) 10(35-50)

X04 grond mm4 Ob(70-125) 06(125-170) 03(100-120)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOF. RAA.D VAN ACCfiEDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOfi TESTLABORATORIA CONEORM ISOIIEC 17025.1999 ONDER NR. L 028
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Rapportnummer : 04510C8
Rapportagedatinn : 17-12-2004

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analyse Eenheid X01 X02 X03 X04
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg~kgds ~5 ~5 ~5 ~5

fractie C12 - C22 ~glkgds ~5 15 15 ~5

fractie C22 - C30 mg~kgds ~5 15 10 ~5

fractie C30 - C40 mg~kgds ~5 30 15 ~5

totaal olie C10-C40 mg~kgds ~20 65 40 ~20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kode Monstersoort Monsterspecificatie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X01 grond

X02 grond

X03 grond

X04 grond

mm1 02(0-20) 04(0-25) 09(0-40)

mm2 08(25-60) 07(0-50) 11(0-50)

mm3 Ob(0-30) 08(0-25) 02(20-50) 04(25-50) 10(35-50)

m~n4 Ob(70-125) 06(125-170) 03(100-120)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Rapportnummer : 04510C8
Rapportagedatum : 17-12-2004

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analyse Monstersoort Relatie tot nonn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

droge stof grond
organische stof ( gloeiverl grond

lutum (bodem) grond

arseen grond

cadmium 9rond

chroom grond

koper grond

kwik grond

lood 9rond

nikkel grond
zink grond
naftaleen 9rond
acenaftyleen grond
acenafteen grond
fluoreen grond
fenantreen 9rond
antraceen grond
fluoranteen grond
pyreen grond
benzo(a)antraceen grond
chryseen grond
benzo(b)fluoranteen grond

benzo(k)fluoranteen grond
benzo(a)pyreen grond

dibenz(ah)antraceen grond
benzo(ghi)peryleen grond

indeno(1,2,3-cd)pyreen grond
EOX grond

Minerale olie GC (C10-C40 grond

Conform NEN 5747
Conform NEN 5754
Eigen methode, pipetmethode met versnelde minera tisatie
Eigen methode, ontsluiting verdund koningswater, analyse met
AES-ICP
Idem
Idem
Idem
Eigen methode, ontsluiting verdund koningswater, analyse met
AAS-koude damp
Eigen methode, ontsluiting verdund koningswater, analyse met
AES-ICP
Idem
Idem
Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
ldem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Eigen methode, aceton-hexaan-extractie,anatyse m.b.v.
micro-coulometer
Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, clean-up ,analyse m.b.v.
GC-FID

De met een ~ gemerkte analyses vallen niet onder de RvA erkenning.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mnstr Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X01 a4652765 10-12-04 10-12-04 ALC201

a4652767 10-12-04 10-12-04 ALC201

a4652768 10-12-04 10-12-04 ALC201

X02 a4652733 10-12-04 10-12-04 ALC201

a4652773 10-12-04 10-12-04 ALC201

a4652837 10-12-04 10-12-04 ALC201
X03 a4652766 10-12-04 10-12-04 ALC201

a4652770 10-12-04 10-12-04 ALC201
a4652832 10-12-04 10-12-04 ALC201
a4652835 10-12-04 10-12-04 ALC201
a4652845 10-12-04 10-12-04 ALC201

X04 a4652841 10-12-04 10-12-04 ALC201

a4652842 10-12-04 10-12-04 ALC201

a4652846 10-12-04 10-12-04 ALC207

17

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDI7EERD VOLGENS DE DOOR RAAD VAIJ AiCP.EDI;,~.71E GESTELOE CRIí ERIA VOOR ?ESTLABORATORIA CONFORM ISOnEC 17025:7999 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERC ONDER DE .~LvE1:-tEh!E `.';~~'~.~.:~" -F-.': .̀.. ~~.-.FOF7EEFD EI~ OE f.a.l.'E6 ~'4I: uOCFHafdG-L EI: F~-.ERIEtiEti'E F.C"-RC`7i

WSCHRUVING HANDELSREGISTER: RVI( ROíiERC.:fA 2-:55éEC-



`, ALcontrol Laboratories
~
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2740 AD Waddinxveen

Monstemummer: 04510C8 X002
Datum analyse: 14I12I04
Projectnummer. 171926
Projectnaam: ERLE
Monsteromschr.: mm2

o.~~e

o.oae

o.oss

0.026

-0.002
0 7.5

Chromatora am

Karakterisering naar alkaantraject

3.0

ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 3194 AG Hoogvliet
Tel.: (O 10) 231 47 00 Fax: (010) 416 30 34
www.alcontrol.nl

4.5 6.0

Voor analyseresultaten: zie rapport

Retentietijden van de even alkanen:

benzine C9-C14 C10 0.8

kerosine en petroleum C10-C16 C12 1.7

diesel en gasolie C10-C28 C22 3.2

motorolie C20-C36 C30 4.0

stookotie C10-C36 C40 5.0

De retentiet~den is voor een vloeibaar monster bij benadering
I~ A

ó .~
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Monsternummer: 04510C8 X003
Datum analyse: 14I12I04
Projectnummer: 171926

Projectnaam: ERLE
Monsteromschr.: mm3

o.~~e

o.oea

o.osa

0.028

-0.002
0 1.5

Chromatogram

Karakteriseríng naar alkaantraject

3.0

ALcontrol B.V.

Steenhouvverstraat 15 - 3194 AG Hoogvliet
Tel.: (010) 231 47 00 Fax: (010) 416 30 34
www.alcontrol.nl

4.5

~

6.0

Voor analyseresultaten: zie rapport

Retentietijden van de even alkanen:

benzine C9-C14 C10 0.8

kerosine en petroleum C10-C16 C12 1.7

dieset en gasolie C10-C28 C22 3.2

motorolie C20-C36 C30 4.0

stookolie C10-C36 C40 5.0

De retentietijden is voor een vloeibaar monster bij benadering
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INGEKOMEN - ~ JqN,1Qp5

Grontmij Nederland B.V.
R. Crul
Postbus 190
2740 AD Waddinxveen

Hoogvliet,27-12-2004

Geachte R. Crul,

ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 . 3194 AG Hoogvliet

Tel.: (010) 231 47 00 . Fax: (010) 416 30 34

www.alcontrol.nl

Hierbij zenden wij u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek van het door u aangeboden

monstermateriaal met de bij de monsterspeciticatie weergegeven beschrijving.

Deze resultaten hebben betrekking op .

Uw projektnaam : ERLE

Uw projektnummer : 171926

Alcontrol rapportnummer : 04521G1

Dit analyserapport bestaat uit een begeleidende brief, 2 resultaatbijlagen en eventuele informatieve

bijlagen. De bijlagen hebben betrekking op de analyseresultaten, toegepaste analysemethoden,

aangeleverde verpakkingen, monsternamedatum, oliechromatogrammen en mogelijke geconstateerde afwijkingen.

Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport.

Uitgebreide informatie over de toegepaste analysemethoden kunt u terugvinden in onze informatiegids,

uitgave 2004.
Indien u vragen en~of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze resultaten, verzoeken wij u

contact op te nemen met de afdeling Customer Services.

Alleen vermenigwldigíng van het hele rapport is toegestaan.

Hoogvliet,

Vertrouwende u met deze informatie van dienst te zijn, verblijven wij

Hoogachtend,

drs. M.G.M. Groenewegen

Business Manager,Milieu

; ALcontrol Laboratories
~ ~r
L~

voor deze: 5 ~ 9..~ O~tn)Q.~~
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Grontmij Nederland B.V.

R. Crul

Projektnaam
Projektnummer
Datum opdracht
Startdatum

: ERLE
: 171926
: 21-12-2004
: 21-12-2004

ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Hoogvliet
Tel.: (010) 231 47 00 - Fax: (010) 416 30 34
www.alcontrol.nl
Bijlage 1 van 2

Rapportnummer : 04521G1
Rapportagedatum : 27-12-2004

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analyse Eenheid XO1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

METALEN
arseen ug~l c5

cadmium ug~l c0.4

chroom u9~1 c1

koper ug~l c5

kwik ug~l c0.05

lood u9~1 c10

nikkel ug~l c10

zink ug~l c20

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen ug~l c0.2
tolueen ug~l c0.2
ethylbenzeen ug~l c0.2
xylenen ugll c0.5
Totaal BTEX ug~l c1
naftaleen ug~t c0.2

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,2-dichtoorethaan ug~l c0.1
cis 1,2-dichlooretheen ug~l a0.1
tetrachlooretheen ug~l c0.1
tetrachloormethaan ug~l ~0.1
1,1,1-trichloorethaan ug~l c0.1
1,1,2-trichloorethaan ug~l c0.1
trichlooretheen ug~l c0.1
chloroform ug~l c0.1

CHLOORBENZENEN
monochloorbenzéen ug~l c0.2
dichloorbenzenen ug~l c0.2

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 ug~l c10
fractie C12 - C22 ug~l c10
fractie C22 - C30 ug~l c10
fractie C30 - C40 ug~l c10
totaa[ olie C10-C40 ug~l c50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kode Monstersoort Monsterspecífícatíe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X01 grondwater 6 6(0-0) 6(0-0) 6(0-0)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~
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Projektnaam : ERLE Rapportnummer : 04521G1
Projektnummer : 171926 RapAortagedatum : 27-12-2004
Datum opdracht : 21-12-2004
Startdatum : 21-12-2004
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anatyse Monstersoort Relatie tot norm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

arseen grondwater
cadmium grondwater
chroom grondwater
koper grondwater
kwik grondwater
lood grondwater
nikkel grondwater
zink grondwater
benzeen grondwater
tolueen grondwater
ethylbenzeen grondwater
xylenen grondwater
naftaleen grondwater
1,2-dichloorethaan grondwater
cis 1,2-dichlooretheen grondwater
tetrachlooretheen grondwater
tetrachloormethaan grondwater
1,1,1-trichloorethaan 9rondwater
1,1,2-trichloorethaan grondwater
trichlooretheen grondwater
chloroform grondwater
monochloorbenzeen grondwater
dicbloorbenzenen grondwater
Minerale olie GC (C10-C40 grondwater

NEN 6426 (ICP-AES)
Idem
Idem
Idem
Eigen methode, ontsluiting, analyse m.b.v. koude damp-techniek
NEN 6426 (ICP-AES)
Idem
Idem
Gelijkwaardig aan NEN 6407, online purge8~trap GC- MS
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Eigen methode, hexaan-extractie, c[ean-up, analyse m.b.v. GC-FIO

De met een ~ gemerkte analyses vallen níet onder de RvA erkenning.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mnstr Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X01 b0438310 20-12-04 20-12-04 ALC204
g5063732 20-12-04 20-12-04 ALC236
g5063753 20-12-04 20-12-04 ALC236

R
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Bijlage 5

Toetsingskader bodemkwaliteit

,{

,~t Grontmij 99058434-DH, rev. D1



Algemene toelichting toetsingskader
In de circulaire "Streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering" (d.d. 24 februari 2000,

Staatscourant 2000, nr. 39) van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Milieubeheer (VROM) is een toetsingskader opgenomen voor de beoordeling van de

milieukwaliteit van een bodem. Dit toetsingskader is vastgesteld voor grond~sediment en

grondwater en geldt voor land- en waterbodems.

In de circulaire worden de volgende toetsingswaarden onderscheiden:

De streefivam~de
Geeft het milieukwaliteitsniveau aan van een "schone" bodem, die alle mogelijke functies kan

vervullen.

De interventieivaarde bodemsanering
Geeft het milieukwaliteitsniveau aan waarboven ernstige vermindering optreedt van de

functionele eigenschappen van de bodem. Indien deze waarde gemiddeld in een bodemvolume

van 25 m3 in grond~sediment of in een bodemvolume van 100 m3 in grondwater wordt

overschreden, is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

Het gentiddelde van de streef- en interventiervaarde
Geeft het gemiddelde aan van het milieukwaliteitstraject waarin sprake is van een zekere, maar

niet ernstige, vermindering van de functionele eigenschappen van de bodem. Indien deze waarde

wordt overschreden, is in principe een nader onderzoek naar de kwaliteit van de bodem

noodzakelijk.

Voorts wordt in de circulaire een overzicht gegeven van alle thans vastgestelde indicatieve

niveaus voor ernstige verontreiniging. Deze indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging zijn

vastgesteld voor stoffen waarvoor geen meet- en analysevoorschriften, dan wel onvoldoende

toxicologische gegevens beschikbaar zijn, om een interventiewaarde vast te kunnen stellen.

Toelichting streefwaarden
De streefwaarde geeft het niveau aan, waarbij sprake is van duurzame bodemkwaliteit. Het is

het niveau dat bereikt moet worden om de functionele eigenschappen die de bodem voor mens,

dier of plant heeft volledig te herstellen. De streefwaarden vormen verder het ijkpunt voor

milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico's voor het

ecosysteem.

De streefwaarden zijn afgeleid binnen het project Integrale Normstelling Stoffen (INS) (VROM,

Milieukwaliteitsnor-men bodem, water, lucht, december 1997). De INS streefwaarden zijn zoveel

mogelijk risico-onderbouwd en gelden voor individuele stoffen.

Voor grond en sediment zijn de streefwaarden uit INS getoetst op praktische bruikbaarheid

binnen het project Evaluatie Hantering Streefwaarden (HANS, 1996-98). In dit project zijn de

streefwaarden getoetst op het voldoen aan de kwaliteit van de bodem in relatief onbelaste

gebieden met een kans van 95`~,. Op basis van het project HANS is een aantal streefwaarden

bijgesteld.

Voor veel stoffen is de streefwaarde voor grondlsediment afhankelijk van het bodemtype.

Hierbij zijn het lutumgehalte (de minerale bestanddelen met een doorsnede kleiner dan 2~,m als

gewichtspercentage van het totale drooggewicht) en het organische stofgehalte (het gloeiverlies
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als gewichtspercentage van het totale drooggewicht) bepalend. De differentiatie naar bodemtype
heeft te maken met:
~ het van nature in hogere gehalten voorkomen van metalen in bodems met veel lutum,

vergeleken met bodems bestaande uit grovere minerale bestanddelen;

. de afiiame van de dichtheid van grond naarmate het organische stof-gehalte stijgt, zodat
de bijdrage van diffuse achtergrondbelasting per kg drooggewicht groter wordt;

~ de binding van veel bodemverontreinigende stoffen aan lutum en organische stof.

Uit het bovenstaande blijkt dat zowel de kans op aantreffen als de beschikbaarheid van stoffen

afhankelijk is van beide genoemde bodemparameters.

Voor grondwater wordt er bij metalen onderscheid gemaakt in streefwaarden voor ondiep en
diep grondwater. De (arbitraire) grens tussen ondiep en diep grondwater is op 10 m gesteld.
Voor het ondiepe grondwater zijn de MILBOWA-waarden (Milieukwaliteitsdoelstellingen
Bodem en Water (VROM, 1990-91, 21 990, nr. 1) overgenomen als streefwaarden. Deze zijn
gebaseerd op achtergrondconcentraties.
Voor het diepe grondwater worden de in INS voorgestelde streefwaarden (van nature aanwezige
achtergrondconcentratie plus de Verwaarloosbare Toevoeging) overgenomen.

Voor sommige aromatische verbindingen en gechloreerde koolwaterstoffen, waarvan de INS-
streefwaarden ongeveer gelijk zijn aan de interventiewaarden, zijn uit praktische overwegingen
de oude MILBOWA-streefwaarden gehandhaafd.

Toelichting interventiewaarden
De interventiewaarden bodemsanering voi-men de getalsmatige invulling van het
concentratieniveau waarboven sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. De
interventiewaarde geeft het milieukwaliteitsniveau aan, waarboven de functionele
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier ernstig zijn verminderd of dreigen te
worden verminderd. Er is sprake van overschrijding van de interventiewaarden als voor
tenminste één stof de gemiddelde concentratie van minimaa125 m3 bodemvolume in geval van

grond- of sedimentverontreiniging, of 100 m3 poriën verzadigd bodemvolume in geval van
grondwaterverontreiniging, hoger is dan de interventiewaarde.

De interventiewaarden zijn gebaseerd op een uitgebreide RIVM-studie naar zowel
humaantoxicologische als ecotoxicologische effecten van bodem-verontreinigende stoffen.
Humaantoxicologische effecten zijn gekwantificeerd in die gehalten in de bodem waarbij
overschrijding van het zogenaamde Maximaal Toelaatbare Risiconiveau (MTR) kan

plaatsvinden. Ecotoxicologische effecten zijn gekwantificeerd in de vorm van die gehalten in de
bodem waarboven 50'~, van de (potentieel) aanwezige soorten en processen negatieve effecten
kunnen ondervinden (HC50). Bij het vaststellen van de interventiewaarde voor een stof geven in
principe de meest kritische effecten de doorslag.

Aangezien mogelijke effecten afharikelijk zijn van de mate var, beschikbaarheid van een stof zijn
ook de interventiewaarden in grond~sediment afliankelijk gesteld van het lutum- en organische
stofgehalte. De interventiewaarden voor grondwater, die hiervan zijn afgeleid, zijn
onafhankelijk van het bodemtype.

Blootstelling aan een bodemverontreiniging kan via een groot aantal routes in verschillende

mate plaatsvinden. In welke mate deze routes van belang zijn is afhankelijk van lokale factoren

(bijvoorbeeld het voorkomen van verhardingen) en, bij de mens, van het gedrag (bijvoorbeeld
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consumptie van vis uit oppervlaktewater met verontreinigde waterbodem). Voor de afleiding

van de algemeen geldende interventiewaarden is voor de mens uitgegaan van de situatie `wonen

met tuin' met een `standaard' gedragspatroon, waarbij de meest relevante blootstellingsroutes

zijn opgenomen. De interventiewaarden zijn derhalve gekoppeld aan de potentiële risico's van

een bodemverontreiniging. De risico's bij het huidige gebruik (actuele risico's) bepalen de

urgentie van een sanering.

Als de blootstellingsroutes die tot het potentiële risico aanleiding geven bij het huidige gebruik

op een locatie niet van toepassing zijn, zal door het ontbreken van actuele risico's aan de

sanering van de verontreiniging een lage urgentie worden toegekend. Andersom kan een

onaanvaardbaar risico aanwezig zijn, zonder dat een interventiewaarde wordt overschreden.

Voorbeelden zijn:
. situaties waarin sterk wordt afgeweken van het "standaard" gedragspatroon en één

blootstellingsroute een onevenredig grote rol speelt (bijvoorbeeld bij consumptie van

gewassen uit de eigen verontreinigde volkstuin);

~ bij uitdamping naar de binnenlucht kan overschrijding van de MTR plaatsvinden, zonder

overschrijding van de interventiewaarde;
. puntbronnen waarbij uitblijvende maatregelen op korte termijn leiden tot

bodemverontreiniging op de schaal van een ernstige verontreiniging.

In deze situaties is ook sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

Toelichting gemiddelde van streef- en interventiewaarden
Deze waarde geeft het gemiddelde aan van het milieukwaliteitstraject, waarbij er sprake is van

verhoogde, maar in het algemeen niet potentieel onaanvaardbare, risico's voor.mens en milieu.

Het betreft een rekenkundig gemiddelde van de streef- en interventiewaarde, dat niet

rechtstreeks aan een specifiek risico-niveau is gekoppeld. Overschrijding van deze waarde heeft

slechts een indicatieve functie (het aangeven van de noodzaak om een nader onderzoek naar de

kwaliteit van de bodem uit te voeren).

Asbest
De interventiewaarde voor asbest is, in de beleidsbrief asbest in bodem, grond en
puin(granulaat) (Ministerie van VROM, brief inet kenmerk BWLI2004000321, d.d. 3 maart

2004), vastgesteld op 100 mg~kg gewogen (gewogen is de serpentijnasbest-concentratie vermeer-

derd met 10 maal de amfiboolasbest-concentratie).
Voor asbest wordt geen streefwaarde vastgesteld omdat de interventiewaarde reeds op het ni-

veau van verwaarloosbaar risico ligt. Dit beleid vervangt de passages in de circulaire Streef- en

interventiewaarden die betrekking hebben op asbest.

Toelichting urgentiesystematiek
Indien sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging dienen de risico's van de bo-

demverontreiniging bij het huidige gebruik van de locatie, de actuele risico's, te worden bepaald.

De urgentiesystematiek uit de Circulaire saneringsregeling Wet bodembescherming, beoordeling

en afstemming (Staatscourant 1998, nr. 4) en de hierbij behorende handleiding ("Urgentie van

bodemsanering. De handleiding", ministerie van VROM, Sdu, 1995) dienen hierbij als leidraad.

Ter ondersteuning is het computerprogramma Sanerings Urgentie Systematiek (SUS) ontwik-

keld.
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In principe wordt de sanering van een geval van ernstige bodemverontreiniging als urgent be-

schouwd, behalve als is aangetoond dat er geen actuele risico's zijn. Om aan te tonen dat er geen

actuele risico's zijn moet aan alle drie hieronder beschreven criteria worden voldaan:

. voor de mens wordt het MTR ten gevolge van deze verontreiniging in de actuele situatie niet

overschreden;

. voor het ecosysteem wordt de HC50 over een bepaald oppervlakte (afhankelijk van het hui-

dige gebruik van de locatie) niet overschreden;

. de jaarlijkse verspreiding van de verontreiniging in het grondwater (gehalten boven de inter-

ventiewaarden) vindt plaats over minder dan 100 m3 bodemvolume en er is bovendien geen

sprake van drijflagen, stofstromen in de onverzadigde zone of dichtheidsstromingen in

grondwater. Voor waterbodems geldt dat er geen relevante verspreiding naar oppervlaktewa-

ter dan wel via slibtransport plaatsvindt.

Toelichting tijdstipbepaling
Een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvan de sanering urgent is, wordt in een cate-

gorie ingedeeld. Deze categorie is afhankelijk van de mate van overschrijding van de boven-

staande criteria en bepaalt het saneringstijdstip (aanvang sanering). De indeling vindt plaats

conform de `Circulaire bepaling saneringstijdstip voor gevallen van ernstige verontreiniging

waarvoor sanering urgent is' (Staatscourant 1997, nr. 47). De categorieën zijn:

Categorie Saneringstijdstip

I binnen 4 jaar na afgifte beschikking ernst en urgentie

II tussen 4 en 10 jaar na afgifte beschikking

III na 10 jaar na afgifte beschikking maar voor 2015

Zorgplicht
Los van het toetsingkader is in 1987, bij de inwerkingtreding van de Wet bodembeschei-ming,

het zorgplichtartikel van kracht geworden. Iedereen die vanaf 1987 handelingen verricht die de

bodem (verder) verontreinigen, is verplicht saneringsmaatregelen te treffen, zodat de oude

situatie wordt hersteld.

Locatiespecifieke toetsingswaarden
De toetsingswaarden die voor de onderzoekslocatie van toepassing zijn, zijn opgenomen in de

navolgende tabellen.
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TabeiA: Toetsingswaarden voorqrond (VROM-toetsingskaderJ. Hetbetreftgehalten in mg~kgd.s.

Toetsingswaarden'r

metalen
arseen
cadmium
chroom
koper
kwik
lood
nikkel
zink

S ~~z(Stl) I

20 29 38

0,57 4,6 8,6

66 157 249

23 72 120

0,23 4,0 7,8

63 228 393

18 62 107

g1 249 418

polycyclische aromatische
Koolwaterstoffen (PAK)
Pak-totaal (10 van VROM) 1,0 21 40

EOX 0,30

minerale olie
totaal olie C10-C40 26 1313

S streefivnnrde
j(StI) gemiddelde vnn streef- en ir:terventiervnnrde

I interventiewnnrde

2600

De streef- en interventieivnnrden :ijn nfTrrnskelijk vnn de bodernsnn~enstelling.

De genoernde toetsingswaarden - ijn vnn toepnssir~g op Iret volgende boden~rtype:

I lutum - 7,8 r,; Irumus - 5,2 r

TabelB- Toetsingswaarden voorgrond (VROM-toetsingskaderJ. Hetbetreftgehalten in mgrkg d.s.

Toetsingswaarden'r S '~z(Sfl) I

metalen
arseen
cadmium
chroom
koper
kwik
lood
nikkel
zink

22 32 42

0,62 4,9 9,2

74 178 281

26 80 135

0,25 4,3 8,3

68 245 422

22 77 132

95 290 486

polycyclische aromatische
Koolwaterstoffen (PAK)
Pak-totaal (10 van VROM) 1,0 21 40

EOX 0,30

minerale olie
totaal olie C10-C40

U

29 1439

S sn.eefivnm.de
r(Sfl) gemiddelde vnr: streef- en irrterventiemnnrde

I irzterventieivnm.de

2850

De streef- en interventieivnnrden aijn nfhnnkelijk vnn de bodemsnmenstelling.

De genoernde toetsingsivnnrden ~ijn vnn toepnssing op I:et volgende bodemtype:

II luturn - I2 r; Irumus - 5,7 r

~
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Tabel C.~ Toetsingswaarden voorgiond (VROM-toetsingskader). Het betreftgehatten in mgrkg d.s.

Toetsingswaarden'~

metalen
arseen
cadmium
chroom
koper
kwik
lood
nikkel
zink

S '~z(Stl) I

22 31 41
0,58 4,6 8,7

76 182 289

25 79 132

0,25 4,3 8,3

67 241 416

23 81 138

95 290 486

polycyclische aromatische
Koolwaterstoffen (PAK)
Pak-totaal (10 van VROM) 1,0 21 40

EOX 0,30

minerale olie
totaal olie C10-C40

n

19 934

S streeJivnm-de
r(SftJ gemiddelde vmr streef- en ir:terver:tieivanrde
I interverstieivnnrde

1850

De streef- en irrterventieivnnrden zijn nflrnrrkelijk vnn de bodemsamenstelling.

De genoemde toetsirrgsrvnnrden ~ijn vmr toepnssing op het volgende boderntype:
III lutum - 13 j; hLanus - 3,7 j

Tabe~O: Toetsingswaarden voorgrond (VROM-toetsíngskaderJ. Hetbetreftgehatten in mgrkg d.s.

Toetsingswaarden'r S Yz(Sfl) I

metalen
arseen
cadmium
chroom
koper
kwik
lood
nikkel
zink

16 23 30

0,44 3,6 6,7

52 125 198

16 52 87

0,20 3,5 6,8

52 190 327

11 39 66

55 169 283

polycyclische aromatische
Koolwaterstoffen (PAK)
Pak-totaal (10 van VROM) 1,0 21 40
EOX 0,30

minerale olie
totaal olie C10-C40

ii

10 505

S streejrvnnrde
r(SfI) gerniddelde vnn streef- en interventieivnnrde
I interventieivnm~de

1000

De streef- en ir:terventieivnnrderr ~ ijn nf7rnnkelijk vnn de bodemsnrnerrstelling.

De genoemde toetsingsivnnrden zijn vnn toepnssing op het volgende boderntype:
IV luturrr - 1 j; lrurnus - 1,4 r

~



~
~

~
~
~

Tabel: Toetsingswaarden voorgrondwater(VROM-toetsingskader). Hetbetreftgehalten in pgrl

Toetsingswaarden'~ S '~z(5tl) I

metalen
arseen 10 35 60
cadmium 0,40 3,2 6,0
chroom 1,0 16 30
koper 15 45 75
kwik 0,05 0,17 0,30
lood 15 45 75
nikkel 15 45 75
zink 65 433 800

vluchtige aromaten
benzeen 0,20 15 30
tolueen 7,0 504 1000
ethylbenzeen 4,0 77 150
xylenen 0,20 35 70

naftaleen 0,01 35 70

vluchtige
chloorkoolwaterstoffen
1,2-dichloorethaan 7,0 204 400
cisl,2dichlooretheen 0,01 10 20
tetrachlooretheen 0,01 20 40
tetrachloorm?thaan 0,01 S,0 10
111-trichloorethaan 0,01 150 300
112-trichloorethaan 0,01 65 130
trichlooretheen 24 262 500
chloroform 6,0 203 400

chloorbenzenen
monochloorbenzeen 7,0 94 180
dichloorbenzenen 3,0 27 50

minerale olie
totaal olie C10-C40

u

50 325

S streefivnnrde
r(Stl) geiniddelde i~nrz streef- en inter~ventieivnnrde
I interventieivaarde

600

~
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