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1 Inleiding

1.1 Algemeen

In opdracht van Gemeentelijk Ontwikkelingsbedrijf W4 heeft Grontmij Ne-

derland bv een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een

perceel tussen de rijksweg A4 en de Maurritssingel te Leiderdorp. Het perceel

maakt onderdeel uit van deelgebied Mauritskwartier in het plangebied W4.

Het verkennend bodemonderzoek is gebaseerd op de NEN 5740, Bodem -

Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieu-

hygiënische kwaliteit van bodem en grond, uitgegeven door het Nederlands

Normalisatie 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 vormt

het voornemen om op de locatie een watergang te graven en een bestaande

watergang te dempen. In verband hiermee is inzicht in de milieuhygiënische

kwaliteit van de bodem noodzakelijk.

Doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit

van de landbodem (grond en grondwater) en waterbodem.

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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~ 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 tussen de rijksweg A4 en de Maurittssingel te

Leiderdorp en heeft een oppervlakte van circa 1.300 mZ.

De locatie is braakliggend (grasland). Op de locatie bevindt zich een water-

gang met een lengte van circa 60 m.

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 en~of grondwater.

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 conform de NEN 5707 uitgevoerd.

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 22

apri12005 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 totaal8 handboringen, waarvan:

0 5 tot circa 0,5 m beneden maaiveld (- m-mv);

0 1 tot circa 1,0 m-mv;

0 1 tot circa 2,0 m-mv;
0 1 tot circa 2,5 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 flterlengte van 1,0 m in één diep

boorgat;

o het doorpompen van de peilbuis direct na plaatsing hiervan;

~ het nemen van tien slibmonsters die in het veld zijn samengevoegd tot één

slibmengmonster.

Op 29 apri12005 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.

Opgemerkt wordt dat tijdens de veldwerkzaamheden een sliblaag met een

gemiddelde dikte van circa 0,3 m op de kant is aangetroffen. Hierop is in

overleg met de opdrachtgever besloten om het slib op de kant eveneens te

bemonsteren.

Tevens wordt opgemerkt dat tijdens de veldwerkzaamheden aan maaiveld één

stukje asbestverdacht plaatmateriaal is aangetroffen. Hierop is in overleg met

de opdrachtgever besloten om het stukje asbestverdacht plaatmateriaal te

laten onderzoeken in het laboratorium. Tevens is besloten om de grond onder

het aangetroffen asbestverdacht plaatmateriaal eveneens te onderzoeken op

de eventuele aanwezigheid van asbest.

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

geplaatste peilbuis.
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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 twee grond(meng)monsters onderzocht. Één mengmonster 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. Één grondwatermonster is onderzocht op de parameters van het

NEN 5740 pakket voor grondwater. Één slibmengmonster van de waterbo-

dem in de sloot en één slibmengmonster van de op de kant gelegen slib is on-

derzocht op het Standaard RIZA pakket. Het aangetroffen stukje asbestver-

dacht plaatmateriaal is onderzocht op asbest. De grond onder het aangetrof-

fen stukje asbestverdacht plaatmateriaal is eveneens onderzocht op asbest.

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.
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4 Resuitaten 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. 29 april

2005 op circa 1,2 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-

ringen die niet in de tabel zijn vermeld, zijn zintuiglijk geen verontreinigings-

kenmerken waargenomen. Opgemerkt wordt dat tijdens de veldwerkzaamhe-

den aan maaiveld één stukje asbestverdacht plaatmateriaal is aangetroffen.

Tabei4.1: Zíntuigiijk waargenomen verontreinigingskenmerken

Boringnummer Maximaleboordiepte Bodemlaag Zintuiglijkwaargenomen

(m -mv) (m -mv) verontreinigingskenmerken

1 0,70 0,20-0,45 Brokken beton

4 2,00 0,10-0,50 Resten baksteen

5 0,50 0,15-0,50 Restenbaksteen

6 2,50 0,10-0,60 Restenbaksteen

7 0,50 0,15-0,50 Resten baksteen

8 0,50 0,20-0,50 Resten baksteen

4.3 Monsterselectie

Voor analyse in het laboratorium is één mengmonster van de bovengrond en

één mengmonster van de ondergrond geselecteerd. De samenstelling van de
geselecteerde (meng)monsters is weergegeven in onderstaande tabel.

TabeI4.2: Monsterseiedie

Monsternummer Monstertrajed Boringnummers Motivatie

(m -mv)

mm1 0,10-0,60 4, S, 6, 7, 8 Bepalen milieuhygiënische kwaliteit van

de baksteenhoudende bovengrond

mm2 0,50-1,20 4, 6 Bepalen milieuhygiënische kwaliteit van

dezintuiglijke schone ondergrond

Slib k(slib op de kant) 0,00-0,30 SKMM Bepalen milieuhygiënische kwaliteit van

het slibop de kant

Slib b(slib uit de sloot) 0,60-0,85 SBMM Bepalen milieuhygiënische kwaliteit van

het slib uit de sloot

AS pl - AS Bepalen asbesthoudendheid aan maai-

veld aangetroffen stukje asbestverdacht

plaatsmateriaal

AS gr 0,00-0,50 AS1 Bepalen aanwezigheid asbest in de

grond ter plaatse van het aangetroffen

stukje asbestverdacht plaatmateriaal
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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.

De analyseresultaten van het slib (waterbodem) uit de sloot en het slib op de
kant zijn getoetst aan het toetsingskader van de Vierde Nota Waterhuishou-
ding (bijlage 6). Het toetsingsresultaat is weergegeven in tabe15.5.

5.2 Overschrijdingen

Uit de tabellen 5.3 en 5.4 blijkt dat in een aantal van de onderzochte monsters

gehalten boven de toetsingswaarden zijn aangetroffen. Deze overschrijdingen

zijn weergegeven in tabe15.1 (grond) en tabel 5.2 (grondwater).

TabelS.1 Overschrijdingen van de toetsingwaardengrondmonsters

Monstercode Monstertraject (m -mv) Parameter en overschreden toetsingwaarde

mm1 ~ 0,10-0,60 Kwik, lood ~ S

S : streefivaarde

j(SfI) : gemiddelde van de streef- en interventietivaarde

I : interventietivaarde

TabeI5.2 Overschrijdingen van de toetsingwaarden grondwatermonsters
Peilbuisnummer Filtertraject (m -mv) Parameter enoverschreden toetsingwaarde

6 1,60-2,60 Chroom, nikkel ~ S

S : streefivaarde

r(Sfl) : gerniddelde van de streef- en interventietivaarde

I : interventiewaarde

De in de tabe15.4 weergegeven waarden voor de zuurgraad en het elektrisch

geleidingsvermogen worden als niet afwijkend beschouwd.

Uit het laboratoriumonderzoek blijkt dat het aan maaiveld aangetroffen stuk-

je asbestverdacht plaatmateriaal daadwerkelijk (hechtgeboden) asbest bevat

(10-15 0~o chrysotiel). In de grond ter plaatse (0,00-0,50 m-mv) zijn zowel
zintuiglijk als analytisch geen asbesthoudende materialen aangetroffen.
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Het slib uit de sloot en het slib op de kant kan worden ingedeeld in klasse 2.

De klasse overschrijdende parameters van het slib op de kant zijn PAK,

g-HCH, PCB-138 en PCB-153. De klasse overschrijdende parameters van het

slib in de sloot zijn koper, PAK, g-HCH, PCB-138 en PCB-180.

Op basis van de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek wordt de
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem besproken in hoofdstuk 6.
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Tabel5.3: Analyseresultaten g~ondmonsteis (gehalten in mg~kgds, tenzijanders aanqegevenJ

Monstercode

Boringnummers

Monstertraject (m -mv)

Betreft

Zintuiglijke kenmerken

Bodemtype'r

mm1

4,5,6,7,8

0,10-0,60

Baksteenhoudende
bovengrond

Resten Baksteen
1

mm2 AS gr
4, 6 ASl

0,50-1,20 0,0-0,5
Zintuiglijk schone on- Baksteenhoudende

dergrond bovengrond
Resten baksteen

11 I

droge stof (gew:9~0) 73,6 -- 75,0

organische stof (3'ovdDS) 8,1 - 1,9

min. delen c2um (4'ovdDS) 19 - 32

metalen

arseen 10 11

cadmium c0,4 c0,4

chroom 34 37

koper 29 22

kwik 0,51 ' 0,09

lood 94 " 21

nikkel 21 31

zink 110 76

Polycyclische Aromatische

Koolwaterstoffen (PAK)

naftaleen c0,02 -- c0,02 --

antraceen 0,02 -- c0,02 --

fenantreen 0,06 - c0,02 -

fluoranteen 0,15 - c0,02

benzo(a)antraceen 0,08 - c0,02

chryseen 0,09 -- c0,02

benzo(a)pyreen 0,10 - c0,02

benzo(ghi)peryleen 0,09 - c0,02

benzo(k)fluoranteen 0,06 - c0,02

indeno(123-cd)pyreen 0,08 - c0,02

acenaftyleen 0,02 -- c0,02

acenafteen c0,02 - c0,02

fluoreen c0,02 - c0,02

pyreen 0,13 - c0,02

benzo(b)fluoranteen 0,14 - c0,02

dibenz(ah)antraceen c0,02 -- c0,02

Pak-totaal (10 van VROM) 0,74 c0,2

Pak-totaal (16 van EPA) 1,1 -- c0,3

EOX 0,18 c0,1

minerale olie

fractie C10-C12 c5 -- c5

fractie C12-C22 c5 -- c5

fractie C22-C30 c5 -- c5

fractie C30-C40 c5 - c5

totaal olie C10-C40 c20 c20

asbest
0

De resultnter: ~ijn getoe[st ann de toetsingswaarden zoals vermeld in de circulaire "Streefwaarden en interventieivaarden

bodemsnnering" (d.d. 24februari 2000) van ltet Ministerie van VROM.

De gelrnlten die de betreffende streefwaarde overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:

' het gelralte is groter dan de streefivaarde (ofde detectiegrens, indien deze hoger is) en kleiner dan ofgelijk aan Iret

gerniddelde vart de streef- en interventiewaarde

lret gelialte is groter dan het gerniddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan ofgelijk aan de

interventieivanrde

Iret gehalte is groter dan de interventiewaarde

geen toetsingsivaarden voor opgesteld

niet geanalyseerd

~i De streef- en interventiewaarden zijn ajhnnkelijk van de bodetnsamenstelling.

Voor de toetsing zijn de grondmonsters ingedeeld in de volgende bodemtypen:

I lutuin 19 r; lrumus 8,1 r

II lutum 32 r; lraonus 1,9 r
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Tabei5.4: Analyseresuitaten grondwatermonsters (gehalten inpg~i, tenzijanders aangegevenJ

Peilbuisnummer P606

Filtertraject (m -mv) 1,60-2,60

Zuurgraad (pH) 7,1

Geleidingsvermogen (mS~m) 320

metalen
arseen ~S
cadmium ~0,4
chroom 1,4
koper ~S
kwik ~0,05
lood ~ 10
nikkel 23
zink ~20

vluchtige aromaten
benzeen ~0,2

tolueen ~0,3

ethylbenzeen ~0,2

xylenen ~0,5

totaal BTEX ~1

naftaleen ~0,2

viuchtige 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

minerale olie

fractie C10-C12 ~10

fractie C12-C22 ~10

fractie C22-C30 ~10

fractie C30-C40 ~10

totaal olie C10-C40 ~50

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals verrneld in de circulaire "Streeftivaarden en interventiewaarden

bodeinsanering" (d.d. 24februari 2000) van het Ministerie van VROM.

De gehalten die de betreffende streefivaarde overschrijden zijn als volgt geclassificeerd..

~` het gelralte is groter dan de streeftivaarde (ofde detectiegrens, indien deze Iroger isJ en kleiner dan ofgelijk aan het

gemiddelde vm: de streef- en interventiewaarde

~`~ het gehalte is groter dan lret gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan ofgelijk aan de

interventiewaarde

~`~`~ het gel:alte is groter dan de interventiewaarde

-- geen toetsingswaarden voor opgesteld

- niet geanalyseerd
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TabelS.S: Analyseresultaten slíbmonsters

Toetsing volgens: Productkwaliteitanormen (NW4) Towabo 2.0.1

Datum toetaiag: 13-OS-2005

Meetpunt: alib oy de kant (alib k)

Datum moasteraame: 13-05-2005 Tijd monatername: 0:00:00

Beheerder: ONBEREND

X-coordinaat: 0 Y-coordinaat: 0

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0 ComDartimeat: BodemlSediment

Laag boven (cm): 0 Laag oader (cm): 0

Gebruikte atandaardisatiemethode: NPt4

Gebruikte grootheid voor atandaardisatie:

-als org.stofgehalte : 7,83 `k

-als lutumgehalte : 18,90 `k

Parameter

METALEN

cadmium mglkg 0,600 0,676 0

anorgaaisch kwik mglkg 0,220 0,239 0

koper mglkg 25,000 28,997 0

nikkel mglkg 21,000 25,433 0

lood mglkg 56,000 62,036 0

zink ~Ikg 200,000 236,397 1

chroom mglkg 24,000 27,335 0

arseen mglkg 8,600 9,707 0

PAK

som PAR 10 (VROM) (1.0) mglkg 1,850 1,850 2

som PAK 10 (vROM) (0.7) mglkg 1,664 1,864 .

CHLOORBENZENEN

hexachloorbeazeen uglkg c 1,000 1,277 1 " 2454,28

som chloorbeazeaen (0.7) uglkg 0,700 0,894 0 -

gemeten geatand. oordeel melding `k

gehalte gehalte oversch.

68,85

85,00

ORGANOCHLOORVERHINDINGEN

aldria uglkg c 1,000 1,277 1 " 2028,57

dieldrin uglkg c 1,000 1,277 1 ' 155,43

endrin uglkg c 1,000 1,277 1 " 3092,85

som DRINS 3(0.7) uglkg 2,100 2,682 0 -

som DDTIDDDIDDE (0.7) uglkg 4,200 5,364 0 -

a-endosulfan uglkg c 1,000 1,277 1 " 12671,39

a-HCH nglkg c 1,OOO 1,277 0 " -

b-HCH uglkg c 1,000 1,277 0 " -

g-HCH (lindaan) uglkg c 1,000 1,277 2 " 27,71

som HCH (a,b,g,d) (0.7) uglkg 2,800 3,576 0 -

heDtachloor uglkg c 1,000 1,27T 1 " 82,45

chloordaan uglkg c 2,000 2,554 1 ` 8414,26

OVERIGE STOFFEN

minerale olie GC mglkg 250,000 319,285 1 538,57

PCS

PCB-28 uglkg c 1,000 1,277 1 " 27,71

PCB-52 uglkq c 1,000 1,277 1 " 27,71

PCB-101 uglkg 2,100 2,682 0 -

PCB-118 uglkg c 1,000 1,277 0 " -

PCB-138 uglkg 3,600 4,598 2 14,94

PCB-153 uglkg 4,400 5,619 2 40,49

PCB-180 uglkg 2,800 3,576 0 -

sam PCB 7(1.0) uglkg 12,900 16,475 0 " -

sam PCE 7(0.7) uglkg 15,000 19,157 . .

som PCB 6(0.7) uglkg 14,300 18,263 0 -

SCREENINGSPARAMETERS

EOX mglkg 0,410 0,524 1 74,54

Aantal getoetate parameters: 34

Eindoordeel: Rlasse 2

Meldingen:

" Indicatief toetsresultaat

Berekening somparameter s-A1dDld niet mogelijk (alle parameters benedea detectielimiet).

Berekeniag soa~arameter a-Endo niet mogelijk (alle Darameters benedea detectielimiet).

Berekening aomparameter a-HeDtaHepo niet mogelijk (alle Darameters benedea detectielimiet).

Berekening saa~arameter s-OCB aiet mogelijk (alle Darameters beneden detectielimiet).

Er ontbreken enkele Darameters ia de aomparameter a-CB

Er oatbrekea enkele parametera in de aomparameter a-Endo

Er ontbreken enkele parametera ia de somparameter a-HeDtaHepo

Er ontbrekea enkele Darametera ia de saalyarameter a-OCH
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TabelS.S(vervolgJ: Analyseresultaten slibmonsters

Toetaiag volgena: Productkwaliteitsnormen (NWQ) Towabo 2.0.1

Datum toetaing: 13-OS-2005

MeetDunt: alib in de aloot ( alib b)

Datum moastername: 13-OS-2005 Tijd moasteraame: 0:00:00

Beheerder: ONSEREND

X-coordinaat: 0 Y-coordiaaat: 0

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0 Co~myartimeat: BodemlSediment

Laag boven (cm): 0 Laag onder (cm): 0

Gebruikte standaardisatiemethode: NWQ

Gebruíkte grootheid voor atandaardisatie:

-ala org.stofgehalte : 8,55 ~k

-ala lutumgehalte : 17,64 As

Parameter

METALEN

cadmium mglkg 0,600 0,670 0

aaorganlach kwik mglkg 0,210 0,231 0

koyer mglkg 31,000 36,335 2

nikkel mglkg 21,000 26,592 0

lood aiglkg 61,000 68,054 0

zisilc mglkg 290,000 350,771 1

chroom mglkg 33,000 38,696 0

araeea mglkg 9,800 11,156 0

PAIC

som PAIC 10 (VROM) (1.0) mglkg 1,290 1,290 2

som PAIC 10 (VROM) ( 0.7) mglkg 1,311 1,311 .

CHLOOREENZENEN

hexachloorbenzeea uglkg c 1,400 1,637 1

som chloorbeazeaen (0.7) uglkg 0,980 1,146 0

gemeten geataad. oordeel meldiag `k

gehalte gehalte overach.

0,93

150,55

29,00

3174,85

ORGANOCHLOORVERBINDINGEN

aldria uglkg c 1,400 1,637 1 ' 2629,04

dieldrin uglkg c 1,400 1,637 1 ' 227,49

eadria uglkg c 1,400 1,637 1 ' 3993,57

som DRINS 3(0.7) uglkg 2,940 3,439 0 -

som DDTIDDDIDDE (0.7) uglkg 5,880 6,877 0 -

a-endoaulfan uglkg c 1,400 1,637 1 ' 16274,27

a-HCH uglkg c 1,400 1,637 0 ' -

b-HCH uglkg c 1,400 1,637 0 ' -

g-HCH (lindaan) uglkg c 1,400 1,637 2 ' 63,74

som HCH (a,b,g,d) (0.7) uglkg 3,920 4,585 0 -

heytachloor uglkg c 1,800 1,637 1 " 133,92

chloordaan uglkg c 2,700 3,158 1 ' 10426,32

OVERIGE STOFFEN

minerale olie GC mglkg 290,000 339,181 1 578,36

PCS

PCB-28 uglkg c 1,400 1,637 1 ' 63,74

PCB-52 uglkg c 1,400 1,637 1 ' 63,74

PCB-101 uglkg 2,300 2,690 0 -

PCB-118 uglkg c 1,400 1,637 0 ' -

PCB-138 uglkg 5,700 6,667 2 66,67

PCH-153 uglkg c 1,400 1,637 0 ' -

PCH-180 uglkg 4,000 d,678 2 16,96

som PCB 7(1.0) uglkg 12,000 14,035 0 ' -

som PCB 7(0.7j uglkg 15,920 18,620 . .

som PCB 6(0.7) uglkg 14,940 17,474 0 -

SCREENINGSPAIànN~TERS

EOX mglkg 1,200 1,404 1 367,84

Aantal getoetate Darameters: 34

Eiadoordeel: Rlaeae 2

Meldiagea:

' Indicatief toetareaultaat

Berekening somDarameter s-A1dDld niet mogelijk (alle Darameters beneden detectielimíet).

Berekening soaiyarameter a-Eado alet mogelijk (alle Darametera beneden detectielimiet).

Herekeaing samDarameter s-HeDtaHeDO aiet mogelijk (alle Darametera beneden detectielimiet).

Herekening somDarameter a-OCB niet mogelijk (alle Darametera benedea detectielimiet).

Er ontbreken eakele Darametera ia de aoIDDarameter e-CB

Er oatbreken enkele Darametera ia de ao~arameter e-Endo

Er ontbrekea enkele Darameters ia de aomparameter a-HeDtaxeyo

Er ontbreken enkele Darametera ia de somparameter a-OCs

~ Grontmij 99061994-DH, rev. D1
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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: ~`~~`).

De waterbodemkwaliteit is ingedeeld in klassen. Op basis van deze klassenin-

deling kan er beoordeeld worden wat de afvoermogelijkheden van de bagger-

specie zijn, zoals verspreiding, verwerking of stort.

Bij de klassenindeling worden de volgende criteria gehanteerd:

Klasse 0: ~ streefwaarde: verwaarloosbaar risiconiveau, einddoelstelling

voor de waterbodem op lange termijn;

Klasse 1: ~ grenswaarde: waarde op of onder het maximaal toelaatbaar

risiconiveau;

Klasse 2: ~ toetsingswaarde: licht verontreinigde baggerspecie;

Klasse 3: ~ de interventiewaarde: matig verontreinigde baggerspecie;

Klasse 4: ~- de interventiewaarde: ernstig verontreinigde

6.2 Milieuhygiënische kwaliteit van de bodem

De baksteenhoudende bovengrond (traject 0,10-0,60 m-mv) is licht veront-

reinigd met koper en kwik. De zintuiglijk schone ondergrond ( traject 0,50-

1,20 m-mv) is niet verontreinigd met de onderzochte parameters.

Aan maaiveld is één stukje asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen, dat

10-150~o chrysotiel in hechtgebonden vorm bevat. ). In de grond ter plaatse

(0,00-0,50 m-mv) zijn zowel zintuiglijk als analytisch geen asbesthoudende

materialen aangetroffen.

Het grondwater ter plaatse van peilbuis 6 is licht verontreinigd met chroom

en nikkel.

De sliblaag welke aanwezig is in de sloot en de op kant gelegen sliblaag zijn

beiden ingedeeld in kwaliteitsklasse 2. De klasse overschrijdende parameters

van het slib op de kant zijn PAK, g-HCH, PCB-138 en PCB-153. De klasse

~: Grontmij 99061994-DH, rev. D1
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Evaluatie

overschrijdende parameters van het slib in de sloot zijn koper, PAK, g-HCH,

PCB-138 en PCB-180.

6.3 Conclusies en aanbevelingen

Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en waterbodem ter plaatse van de
onderzoekslocatie. Uit het uitgevoerde bodemonderzoek blijkt dat in de bo-

vengrond plaatselijk licht verhoogde gehalten koper en kwik zijn aangetrof-

fen. In de ondergrond zijn geen stoffen in verhoogde gehalten aangetroffen.

Het aan maaiveld aangetroffen stukje asbesthoudend plaatmateriaal wordt

beschouwd als `zwerfasbest', aangezien in de onderliggende bodem en aan het

overige maaiveld geen asbesthoudende materialen zijn aangetroffen. Dit stuk-

je asbesthoudend plaatmateriaal is tijdens de veldwerkzaamheden verwijderd.

In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan chroom en nikkel aange-

troffen.

Indien de klasse 2 baggerspecie vrijkomt uit de watergang, mag deze tot 2010

onder voorwaarden op het land of in het oppervlaktewater worden verspreid.

De baggerspecie mag slechts over een breedte van maximaa120 meter over de

direct aan de oppervlaktewater grenzende percelen worden verspreidt. De

specie moet op korte ternujn na het op de kant zetten gelijkmatig worden

verspreid. Bij verspreiding in het oppeivlaktewater geldt het stand-still begin-

sel voor de kwaliteit van de ontvangende bodem.

De voor de onderzoekslocatie opgestelde hypothese van `onverdachte' locatie

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

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.

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

nisch oogpunt gezien geen belemmeringen voor het voorgenomen grondverzet

(graven nieuwe watergang en dempen bestaande watergang). Ten aanzien van

grondverzet wordt het volgende opgemerkt. Voor de Leidse regio zijn con-

form het bodembeheerbeleid een regionale bodemkwaliteitskaart en grond-

stromenplan opgesteld. Het ontwikkelingsgebied W4 (waaronder deelgebied

Mauritskwartier) is hierin als `niet gezoneerd' gebied aangemerkt. Met het

regionale bodembeheerbeleid wordt de Vrijstellingsregeling Grondverzet

eveneens van toepassing beschouwd voor de `niet gezoneerde' gebieden bin-

nen het beheersgebied van de bodemkwaliteitskaart. Om voor deze deelgebie-

den toch grondverzet "als bodem" mogelijk te maken, is het zogenaamde

"witte vlekkenbeleid" geformuleerd. 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.
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Bijlage 1

Topografische ligging onderzoekslocatie
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Bijlage 2

Situatie met boringen en peilbuizen
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Boorprofielen en verklaringsblad
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Biilage: 3 Boorprofielen

1

50-

3

50-

o braak

braak, Zand, matig fijn, kleiTg,

matig humeus, matlg

~ zandhoudend, matig

~ wortelhoudend, pid (O)

Zand, matip fijn, zwak siltlg, zwak

.s humeus, matig qdndhoudend,

-` brokken beton, brokken klei, pid (0)

~3 fi~ Zand, mattg fijn, zwak slltig, zwak

u ~o humeus, pid (0)

2

o bosarond

bosgrond, Klei, zwak zandip, zwak
is humeuS, malig wortelhoudend,

sterkzandhoudend,resten

~ planten, pId (0)

Klei, zwak zandig, zwak humeus,

matip zandhoudend, laapjes zand,

-so zwak houthoudend, pid (0)

0-

50-

0-

50-

100-

150-

200-

2

4

2

Q1

2

3

4

5

o ~osarond

.Z~

bosgrond, Klei, zwak zandig, zwak

humeus, matlg wortelhoudend.

sterkzandhoudend,resten

planten, pid (0)

Klei, zwak zandig, zwak humeus,

zwak wortelhoudend,zwak

zandhoudend,zwak

roesthoudend, pid (0)

o bosarond

~o bosprond, Klei, zwak zandip, zwak

humeus, matig wortelhoudend,

sterk zandhoudend,n:sten

planten, pid (0)

Klei, zwak zandip, zwak humeus,

zwak wortelhoudend, matig

so zandhoudend, resten baksteen,

~ pid (o)

Klei, sterk siltig, zwak humeus,

zwak roesthoudend, zwak

.BO wortelhoudend, pid (O)

Klei, sterk siltip, zwak humeus,

matig roesthoudend, matig

wortelhoudend, pid (o)

-i w

-ias

Klei, zwak zandig, matiq humeus,

matig zandhoudend, laapjes zand,

matig plantenhoudend, zwak

roesthoudend, pid (0)

Klel, matig zandig, zwak humeus,

matig zandhoudend, laagjes zand,

pid (0)
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BiilaQe: 3 Boorprofielen

0-

5

50-

2

o bosarond

.,~
bosprond, Klel, zwak zandip, zwak

humeus, matip wortethoudend,

sterk zandhoudend, n;sten

planten, pid (0)

Klel, zwak zandip, zwak humeus,

zwak wortelhoudend, zwak

ao zantlhoudend,resten baksteen,

-~ pid (0)

In

0-

7

50-

2

o bosarond

~ bosgmnd, Klei, zwak zandip, zwak

is humeus, matip wortelhoudend,

sterk zandhoudend, resten

~ planten, pid (0)

Klei, zwak zandip, zwak humeus,

zwak wortelhoudend, matip

so zandhoudend, matip houthoudend,

~ resten baksteen, pid (0)

0-

50-

100-

150-

200-

250-

0-

50-

6

8

Qt

2

4

5

6

7~
8

2

o bosarond

.,o bosprond, Klei, zwak zandip, zwak

humeus, matip wortelhoudend,

~ sterkzandhoudend,resten

planten, pid (0)

-0o
-~

Klei, zwak zandip, zwak humeus,

zwak wortelhoydend, zwak

zandhoudend, resten baksteen,

pId (O)

Klei, sterk sil6p, zwak humeus,

zwakroesthoudend,zwak

wortelhoudend, pid (0)

Klei, sterk siltip, zwak humeus,

matip roesthoudend, matig

wortelhoudend, pid (0)

-,m

-,w

Klei, zwak zandip, matip humeus,

matip zandhoudend, laapíes zand,

matip plantenhoudend, zwak

roesthoudend, pid (0)

Klef, matip zandip, zwak humeus,

matip zandhoudend, laagjes zand,

pid (0)

o bosOrond

bosprond, Klei, zwak zandip, zwak

humeus, matip wortelhoudend,

~ sterk zandhoudend, resten

~ planten, pid (O)

Klei, zwak zandip, zwak humeus,

zwak wortelhoudend, zwak

so zandhoudend, resten baksteen,

~ pid (0)
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Biilage: 3 Boorprofielen

0

-is

SBMM
bosarond „- o

AS1

hebben ca 20 cro slibh. klei

Klel, matig zandig, zwak humeus,
matig zandhoudend, laagjes zand,

bosgrond, Klei, zwak zandig, zwak

humeus,zwak wortelhoudend,

zwakzandhoudend,resten

baksteen

water

~v- ~
Klel, zwak zandig, zwak humeus.

sterk wortelhoudend, zwak - ÍÍ t ~ KIeI, matig zandig, matig humeus.

zandhoudend, geen asbest - u .es matig slibhoudend, matig

aangetroffen - zandhoudend, brokken klei, resten

100- plan[en, pid (0), sDllsb21sb3

150-~~~~~~~~~~~ ~ '~~ SChOne OndergrOntl

o-
0

Klei, zwak zandig, matig humeus,

sterk stibhoudend, matig

SKMM

50-

kleihoudend, maup zandhoudend,

~ matig plantenhoudend, Did (0),

~ vergraven slib en zavel uit sloot

~ KIeI, zwak zandig, zwak humeus,

maaiveld
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

000000.
00000

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

0 0 0 0 0 0 - Grind, matig zandig
00000
00000 '

00000ó
ooooo~

:.1 Grind, sterk zandig

00000
00000

zand

.........:.Y~

C

veen

peilbuis

~

~

]

Grind, uiterst zandig

Zand, klefig

Zand, zwak siltig

Zand, matig slltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

Veen, mineraalarm

~ Veen, zwak klerig

Veen, sterk klefig

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

blinde buis

casing

bentoniet afdichting

filter

klei geur

~

CL'['LU1L~1

~2~GU1~11

~

leem

~

Klei, zwak siltig

Klel, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst slltlg

Klel, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

~

~

~~
~

zwakhumeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindlg

sterk grindig

O geen geur

O zwakke geur

~ matige geur

C sterke geur

~ ulterste geur

olie

{~ geen olle-water reactie

~ zwakke olfe-water reactie

~ matige olie-water reactie

t~ sterke olfe-water reactie

f uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

monsters

~ geroerd monster

~ ongeroerd monster

overig

~ bijzonder bestanddeel

~ Gemiddeld hoogste grondwaterstand

: grondwaterstand

4 Gemlddeld laagste grondwaterstand

slib

water

~
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Analyseresultaten ALcontrol Laboratories
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ALcontrol Laboratories

Grontmij Nederland B.V.

C. Maurits

Postbus 190

2740 AD 4laddinxveen

Hoogvliet,03-05-2005

I

Geachte C. Maurits,

ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 . 3194 AG Hoogvliet

Tel.: (010) 231 47 00 . Fax: (010) 4163034

www.alcontrol.nl

INGEKOMEN 0 4 ME~ 1005

Hierbij zenden wij u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek van het door u aangeboden
monstermateriaal met de bij de monsterspecificatie weergegeven beschrijving.

Deze resultaten hebben betrekking o~ .

Uw projektnaam : A4MA gr

Uw projektnummer : 171926

Alcontrol rapportnummer : 05171V6

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.
Atle 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 eNof opmerkingen heeft naar aanleiding van deze resultaten, verzoeken wij u
contact op te nemen met de afdeling Customer Services.
Alleen vermenigvuldiging 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,Mi.lieu

voor deze:
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Projektnaam : A4MA gr Rapportnummer : 05171V6
Projektnummer : 171926 Rapportagedatum : 03-OS-2005
Datum opdracht : 26-04-2005 .
Startdatum : 26-04-2005
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analyse Eenheid X01 X02

droge stof gew.-X 73.6 75.0
organische stof (gloeiverl X vd DS 8.1 1.9

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum ( bodem) X vd DS 19 32

METALEN
arseen mg~kgds 10 11
cadmiun mg~kgds ~0.4 ~0.4
chroom mg~kgds 34 37
koper mg~kgds 29 22
kwik mg~kgds 0.51 0.09
lood mg~kgds 94 21
nikkel mg~kgds 21 31
zink mg~kgds 110 76

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE
KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg~kgds ~0.02 ~0.02
acenaftyleen mg~kgds 0.02 ~0.02
acenafteen mg~kgds ~0.02 ~0.02

, fluoreen mg~kgds ~0.02 ~0.02
fenantreen mg~kgds 0.06 ~0.02
antraceen mg~kgds 0.02 ~0.02
fluoranteen mg~kgds 0.15 ~0.02
pyreen mg~kgds 0.13 ~0.02
benzo(a)antraceen mg~kgds 0.08 ~0.02
chryseen mg~kgds 0.09 ~0.02
benzo(b)fluoranteen mg~kgds 0.14 ~0.02
benzo(k)fluoranteen mg~kgds 0.06 ~0.02
benzo(a)pyreen mg~kgds 0.10 ~0.02
dibenz(ah)antraceen mg~kgds ~0.02 ~0.02
benzo(ghi)peryleen mg~kgds 0.09 ~0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg~kgds 0.08 ~0.02
Pak-totaal (10 van VROM) mg~kgds 0.74 ~0.2

~ Pak-totaal (16 van EPA) mg~kgds 1.1 ~0.3

EOX mg~kgds 0.18 ~0.1

Kode Monstersoort Monsterspecificatie

X01 grond mm1 04(10-50) 05(15-50) 08(20-50) 07(15-50) Ob(10-60)

X02 grond mm2 04(50-80) 04(80-110) Ob(60-80) Ob(80-120)

~; ALCONTROL R.V. IS GEACCREDITEERO VOLGENS DE DOOR RAAD VAN ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOIIEC 17025:1999 ONDER NR. L 028
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C. Maurits

Projektnaam : A4MA gr

Projektnumner : 171926
DatLmE opdracht : 26-04-2005
Startdatum : 26-04-2005

Analyse Eenheid X01 X02

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 mg~kgds ~5 ~5

fractie C12 - C22 mg~kgds ~5 ~5
fractie C22 - C30 mg~kgds ~5 ~5
fractie C30 - C40 mg~kgds ~5 ~5

totaal olie C10-C40 mg~kgds ~20 QO

Kode Monstersoort Monsterspecificatie

X01 grond mm1 04(10-50) 05(15-50) 08(20-50) 07(15-50) 06(10-60)

X02 grond mm2 04(50-80) 04(80-110) 06(60-80) 06(80-120)

ir,~
f[SfEN
AuA l A28

~

Rapportnurtmer : 05171V6
Rapportagedatum : 03-05-2005
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Projektnaam : A4MA gr Rapportnummer : 05171V6
Projektnummer : 171926 Rapportagedatum : 03-05-2005
Datum opdracht : 26-04-2005 ,
Startdatum : 26-04-2005

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

Analyse Monstersoort Relatie tot norm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

droge stof grond
organische stof (gloeiverl grond

lutum (bodem) grond
arseen grond

cadmium grond
chroom grond
koper grond
kwik grond

lood grond

nikkel grond
zink grond
naftaleen grond
acenaftyleen grond
acenafteen grond
fluoreen grond
fenantreen grond
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 ~ CMA~2~II~A.1
Conform NEN 5754
Eigen methode, pipetmethode met versnelde minera lisatie
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
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Eigen methode, aceton-hexaan-extractie,analyse 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 a5316528 22-04-OS 22-04-05 ALC201
a5316532 22-04-05 22-04-05 ALC201
a5316572 22-04-05 22-04-05 ALC201
a5316827 22-04-05 22-04-05 ALC201
a5316856 22-04-05 22-04-05 ALC201

X02 a5316785 22-04-05 22-04-05 ALC201
a5316832 22-04-05 22-04-05 ALC201
a5316848 22-04-OS 22-04-05 ALC201
a5316860 22-04-05 22-04-05 ALC201

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR RAAD VAN ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOIIEC 17025:1999 ONDER NR. L 028
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ALcontrol Laboratories

Grontmij Nederland B.V.

R. Crul

Postbus 190
2740 AD 4laddinxveen

Hoogvliet,03-05-2005

Geachte R. Crul,

ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Hoogvliet

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

www.alcontrol.nl

INGEKOMEN 0 4 MEI 2005

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

monstermateriaal met de bij de monsterspecificatie weergegeven beschrijving.
Deze resultaten hebben betrekking op .

Uw projektnaam : A4MA sl
Uw projektnummer : 171926

ALcontrol rapportnummer : 05171V4

Dit analyserapport bestaat uit een begeleidende brief, 6 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 vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Hoogvliet,

Vertrouwende u met deze informatie van dienst te zijn, verbtijven wíj

Hoogachtend,

drs. M.G.M. Groenewegen

Business Manager,Mi-lieu

voor deze: 5 ~~n ~ln.~ P.G~~

0

pppv ~; ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR RAAD VAN ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOIIEC 17025:1999 ONDER NR. L 028
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Projektnummer : 171926

Datum opdracht : 26-04-2005
Startdatum : 26-04-2005

ALcontrol B.V.
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Tel.: (O10) 231 47 00 ' Fax: (010) 416 30 34
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Bijlage 1 van 6

Rapportnummer : 05171V4
Rapportagedatum : 03-05-2005

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

Analyse Eenheid X01 X02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

droge stof geu.-~ 59.5 36.8

cálciet X vd DS 3.2 1.2

gloeirest X vd DS 91.3 90.5

organische stof (gloeiverl X vd DS 7.9 8.6

KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen ~2um X vd DS 17 16

min. delen ~16um X vd DS 30 28

min. delen ~63um X vd DS 61 60

'` min. delen Q10um X vd DS 77 78

l min. delen ~210um X vd DS 11 11

METALEN
arseen
cadmium
chroom
koper
kwik
lood
nikkel
zink

mg~kgds
mg~kgds
mg~kgds
mg~kgds
mg~kgds
mg~kgds
mg~kgds
mg~kgds

8.6 9.8

0.6 0.6

24 33
25 31

0.22 0.21
56 61
21 21

200 290

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE
KOOLUATERSTOFFEN
naftaleen mg7kgds ~0.02 ~0.03 ~

acenaftyleen mg7kgds ~0.02 ~0.03 if

acenafteen mg~kgds 0.07 0.12

fluoreen mg~kgds 0.08 0.06

fenantreen mg~kgds 0.28 0.14

antraceen mg~kgds 0.06 0.04

fluoranteen mg~kgds 0.52 0.37

pyreen mg~kgds 0.41 0.29

benzo(a)antraceen mg~kgds 0.20 0.11

chryseen mg~kgds 0.20 0.14

~ benzo(b)fluoranteen mg~kgds 0.28 0.22

:~benzo(k)fluoranteen mg~kgds 0.12 0.10

benzo(a)pyreen mg~kgds 0.17 0.11

dibenz(ah)antraceen mg7kgds 0.03 ~0.03 fí

benzo(ghi)peryleen mg~kgds 0.16 0.15

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg~kgds 0.14 0.13

Pak-totaal (10 van VROM) mg~kgds 1.9 1.3

Pak-totaal (16 van EPA) mg~kgds 2.8 2.0

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

Kode Monstersoort Monsterspecificatie

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

X01 uaterbodem Slib k SKMM(0-30)

X02 waterbodem Slib b SBMM(60-85)

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

f~Jl.` ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR RAAD VAN ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOIIEC 17025:1999 ONDER NR. L 028
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ALcontrol Laboratories

Grontmij Nederland B.V.

R. Crul

Projektnaam : A4MA sl

Projektnummer : 171926

Datum opdracht : 26-04-2005

Startdatum : 26-04-2005
----------------------------------------------------------------------

Analyse Eenheid X01 X02

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

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen ug~kgds ~1 ~1.4 ~

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 u97kgds ~1 ~1.4 ~

PCB 52 ug7kgds ~1 ~1.4 ~

PCB 101 ug~kgds 2.1 2.3

PCB 118 uglk9ds ~1 ~1.4 ~

PCB 138 ug~kgds 3.6 5.7

~ PCB 153 ug7kgds 4.4 ~1.4 ~

' PCB 180 ug~kgds 2.8 4.0

tot. PCB (7) ug~kgds 13 12

EOX mg~kgds 0.41 1.2

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

ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Hoogvliet

Tel.: (O 10) 231 47 00 . Fax: (010) 416 30 34

www.alcontrol.nl

Bijlage 2 van b

Rapportnummer : 05171V4
Rapportagedatum : 03-05-2005

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

Kode Monstersoort Monsterspecificatie

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

X01 waterbodem Slib k SKMM(0-30)

X02 waterbodem Slib b SBMM(60-85)

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

~J̀ ALCONTROL R.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR RAAD VAN ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOIIEC 17025:1999 ONDER NR. L 028
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ALcontrol Laboratories

Grontmij Nederland B.V.

R. Crul

Projektnaam : A4MA sl

Projektnummer : 171926

Datum opdracht : 26-04-2005

Startdatum : 26-04-2005
-----------------------------------------

Analyse Eenheid X01 X02

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

CHLOOR BESTRIJDINGSMIDDELEN

tot. DDT ug~kgds

o,p-DDT ug~kgds

p,p-DDT ug~kgds

tot. DDD ug~kgds

o,p-DDD ug~kgds

p,p-DDD ug~kgds

tot. DDE ug~kgds

o,p-DDE ug~kgds

p,p-DDE ug~kgds

aldrin ug~kgds

dieldrin ug~kgds

tot. aldrin~dieldrin ug~kgds
endrin ug~kgds

tot.atdrin~dieldrin~endrin ug~kgds

telodrin ug~kgds

isodrin ug~kgds

tot. 5 drins ug~kgds

alfa-HCH ug~kgds

beta-HCH ug~kgds

gamma-HCH ug~kgds

delta-HCH ug~kgds

heptachloor ug~kgds

alfa-endosulfan ug~kgds
hexachloorbutadieen ug~kgds

beta-endosulfan ug~kgds

trans-chloordaan ug~kgds

cis-chloordaan ug~kgds

tot. chloordaan ug~kgds
cis-heptachloorepoxide ug~kgds

trans-heptachloorepoxide ug~kgds

tot. heptachloorepoxide ug~kgds

quintozeen ug~kgds

~ MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 mg~kgds

fractie C12 - C22 mg~kgds

fractie C22 - C30 mg~kgds

fractie C30 - C40 mg~kgds

totaal olie C10-C40 mg~kgds

~5
40
110
100
250

~2.7 i~
~1.4 ft
~1.4 ~
Q.7 {~
~1.4 ~
~1.4 ~
~2.7 ~i
~1.4 ~t
~1.4 ~
~1.4 {~
~1.4 ~
~2.7 ~
~1.4 ~
~4.1 {t
~1.4 ~
~1.4 ~
~6.8 tt
~1.4 tf
~1.4 ~
~1.4 i~
~1.4 ~
~1.4 ~
~1.4 aX
~1.4 !~
~1.4 i~
~1.4 ~
~1.4 ~
Q.7 t~
~1.4 {I
~1.4 ~
Q .7 ~t
~7.4 t~

~5 ~i
50

130
110
290

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

ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Hoogvliet

Tel.: (O10) 231 47 00 . Fax: (O 10) 416 30 34

www.alcontrol.nl

Bijlage 3 van 6

Rapportnummer : 05171V4
RapportagedatLnn : 03-OS-2005

Kode Monstersoort Monsterspecificatie

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

X01 waterbodem Slib k SKMM(0-30)

X02 waterbodem Slib b SBMM(60-85)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Bijlage 4 van 6

Rapportnummer : 05171V4
Rapportagedatum : 03-05-2005

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

~i Opmerkingen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Monster X002 Slib b
----------------------------------------------------------------------------------------

fractie C10 - C12
tot. 5 drins
tot. heptachloorepoxid
tot. DDE
tot. DDD

tot. DDT

tot. aldrin~dieldrin

tot.aldrin~dieldrin~en
tot. chloordaan
beta-HCH
aldrin
heptachloor

alfa-HCH
gamma-HCH
trans-heptachloorepoxi
cis-heptachloorepoxide
trans-chloordaan
o,p-DDT
alfa-endosulfan
dieldrin
o,p-DDE
endrin
beta-endosulfan
p,p-DDD
p,p-DDT
p,p-DDE
o,p-DDD
delta-HCH
hexachloorbenzeen
quintozeen
hexachloorbutadieen

Í

telodrin
~ cis-chloordaan

isodrin
PCB 28
PCB 52
PCB 118
PCB 153
naftaleen
acenaftyleen
dibenz(ah)antraceen

Verhoogde detectie grens i.v.m. laag

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
[dem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
idem
Idem
Idem
Idem

droge stof gehalte

~J~` ALCONTROL O.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR RAAD VAN ACCREDITATIE GESTELOE CRITERIA VOOR 7ESTLABORATORIA CONFORM ISOIIEC 17025:1999 ONDER NR. L 028
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ALcontrol Laboratories

Grontmij Nederland B.V.

R. Crul

Projektnaam : A4MA sl
Projektnummer : 171926
Datum opdracht : 26-04-2005
5tartdatum : 26-04-2005

ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Hoogvliet

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

g~~~cgn~g}~ r~

Rapportnummer : 05171V4
Rapportagedatum : 03-OS-2005

Analyse ------Monstersoort -------Relatie tot norm

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

droge stof waterbodem

calciet waterbodem

gloeirest waterbodem

organische stof (gloeíverl waterbodem

min. delen ~2um waterbodem

min. delen ~16um waterbodem

min. delen ~63um waterbodem

min. delen ~210um waterbodem

min. delen ~210um waterbodem

arseen waterbodem

~ cadmium
ch room
koper
kwik

lood

Conform NEN 6620
Conform NEN 5757
Conform NEN 6620
Idem
Eigen methode, pipetmethode
Idem
ldem
Idem
Idem
Eigen methode, ontsluiting verdund koningswater, analyse met
AES-ICP

waterbodem Idem
waterbodem Idem
waterbodem Idem
waterbodem Eigen methode, ontsluiting verdund koningswater, analyse met

AAS-koude damp

waterbodem Eigen methode, ontsluiting verdund koningswater, analyse met

- nikkel waterbodem

zink waterbodem

naftaleen waterbodem

acenaftyleen waterbodem

acenafteen waterbodem

fluoreen waterbodem

fenantreen waterbodem
antraceen waterbodem
fluoranteen waterbodem
pyreen waterbodem
benzo(a)antraceen waterbodem
chryseen waterbodem
benzo(b)fluoranteen waterbodem
benzo(k)fluoranteen waterbodem
benzo(a)pyreen waterbodem
dibenz(ah)antraceen waterbodem

benzo(ghi)peryleen waterbodem

indeno(1,2,3-cd)pyreen waterbodem
} hexachloorbenzeen waterbodem

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
tot. PCB (7)
EOX

tot. DDT

o,p-DDT
p,p-DDT
tot. DDD
o,p-DDD
p,p-DDD
tot. DDE
o,p-DDE

p,p-DDE
aldrín
dieldrin

AES-ICP
Idem
Idem
Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS
Idem
Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

ldem

Idem

Idem

Eigen methode, aceton~pentaan-extractie, clean-up , anatyse

m.b.v. GCMSMS

waterbodem Idem
waterbodem Idem
waterbodem Idem
waterbodem Idem
waterbodem Idem

waterbodem Idem

waterbodem Idem

waterbodem Idem
waterbodem Eigen methode, aceton-hexaan-extractie,analyse m.b.v.

micro-coulometer
waterbodem Eigen methode, acetonlpentaan-extractie, clean-up , analyse

m.b.v. GCMSMS
waterbodem idem
waterbodem Idem
waterbodem Idem
waterbodem Idem

waterbodem Idem
waterbodem Idem
waterbodem Idem
waterbodem Idem
waterbodem Idem
waterbodem Idem

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR RAAD VAN ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOIIEC 17025:1999 ONDER NR. L 028
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ALcontrol B.V.
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www.alcontrol.nl
Bijlage 6 van 6

Projektnaam : A4MA sl Rapportnummer : 05171V4
Projektnummer : 171926 Rapportagedatum : 03-05-2005
Datum opdracht : 26-04-2005 -
Startdatum : 26-04-2005

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

Analyse Monstersoort Retatíe tot norm

tot. aldrinldieldrin waterbodem
endrin waterbodem
tot.aldriNdieldrinlendrin waterbodem
telodrin waterbodem
isodrin waterbodem
tot. 5 drins waterbodem
alfa-HCH waterbodem
beta-HCN waterbodem
gamna-HCH waterbodem

, delta-HCH waterbodem
,~ heptachloor waterbodem

alfa-endosulfan waterbodem
hexachloorbutadieen waterbodem
beta-endosulfan waterbodem
trans-chloordaan waterbodem
cis-chloordaan waterbodem
tot. chloordaan waterbodem
cis-heptachloorepoxide waterbodem
trans-heptachloorepoxide waterbodem
tot. heptachloorepoxide waterbodem
quintozeen waterbodem
Mínerale olie GC (C10-C40 waterbodem

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
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 j0274220 22-04-05 22-04-OS

X02 j0274219 22-04-05 22-04-05
ALC263
ALC263

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDi7EERD VOIGENS DE DOOR RAAD VAN ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOIIEC 1Z025:1999 ONDER NR. L 028
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ALcontrol Laboratories

Grontmij Nederland B.V.

R. Crul

Coenecoop 55

2741 PH Waddinxveen

Monsternummer: 05171V4 X001

Datum analyse: 4I30I2005
Projectnummer: 171926

Projectnaam: A4MA sl

Monsteromschr.: Slib k

o.i~e 7

o.oea

o.osfi

0.028

-0.002

4.00 2.0

Chromatogram

Karakterisering naar alkaantraject

ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 1 S. 3194 AG Hoogvliet

7e1.: (O10) 231 47 00 - Fax: (010) 416 30 34

vvww.alcontrol.nl

INGEKOMEN U 4 M~I ~u~~

6.0 8.0

Voor analyseresultaten: zie rapport

Retentietijden van de even alkanen:

benzine C9-C14 C10 1.4

kerosine en petroieum C10-C16 C12 2.1

diesel en gasolie C10-C28 C22 3.6

motorolie C20-C36 C30 4.5

stookolíe C10-C36 C40 5.6

De retentiet~den is voor een vloeibaar monster bij benadering

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR RAAO VAN ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO~IEC 17025:1999 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WOROEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM.

INSCHRINING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265266.
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ALcontrof Laboratories

Grontmij Nederland B.V.
R. Crul

Coenecoop 55

2741 PH Waddinxveen

Monsternummer: 05171V4 X002
Datum analyse: 4l29l2005

Projectnummer: 171926
Projectnaam: A4MA sl

Monsteromschr.: Slib b

o.i~e

o.osfi

o.ose

o.o2s

-0.002

0 2.0

Chromatoaram

Karakterisering naar alkaantraject

4.0 6.Q

ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Hoogvliet

Tel.: (010) 23147 00 . Fax: (010) 415 30 34

www.alcontroLnl

INGEKOMEN p i, ME~ 1U~5

8.0

Voor analyseresultaten: zie rapport

Retentietijden van de even alkanen:

benzine C9-C14 C10 1.8

kerosine en petroleum C10-C16 C12 2.4

diesel en ga,solie C10-C28 C22 3.9

motorolie C20-C36 C30 4.8

stookolie C10-C36 C40 6.1

De retentietijden is voar een vloeibaar monsfer bij benadering

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR RAAD VAN ACCREOITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTIABORA70RIA CONFORM ISOIIEC 17025:1999 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOE0.D ONOER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIl DE KAMER VAN KOOPHANOEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM.

INSCHRUVING HANDELSREGISTER:KVK ROTTERDAM 24265286.
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INGEKOMEN ~ y ~iEl 1005

Grontmij Nederland B.V.

R. Crul

Postbus 190
2740 AD Yaddinxveen

Hoogvliet,04-05-2005

Geachte R. Crul,

Alcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 ~ 3194 AG Hoogvliet

Tel.: (010) 231 4700 - Fax: (010) 4163034

www.alcontrol. nl

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

Uw projektnaam : A4MA

Uw projektnummer : 171926

ALcontrol rapportnummer : 051761N

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 vermenigvuldiging 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

voor deze: ~ ~~`~`~~ ~

~

~~ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR RAAD VAN ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOIIEC 17025:1999 ONOER NR. L 028

~~S~~W AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIl DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN fABRIEKEN TE ROTTERDAM.
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ALcontrol Laboratories

Grontmij Nederland B.V.

R. Crul

Alcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Hoogvliet
Tel.: (010) 23147 00 - Fax: (010) 416 30 34

www.alcontrol.nl
Bijlage 1 van 3

Projektnaam : A4MA Rapportnummer : 051761N
Projektnummer : 171926 Rapportagedatum : 04-05-2005
Datum opdracht : 24-04-2005
Startdatum : 29-04-2005
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analyse Eenheid X01
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

METALEN
arseen
cadmium
chroom

koper
kwik
lood
níkkel
zínk

ugll ~5
uglL ~0.4
ugll 1.4
uglL ~5
ugll ~0.05
uglL ~10
ug~l 23
uglt ~20

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen uglt ~0.2
tolueen ugll t0.3 !~
ethylbenzeen ugll ~0.2
xylenen ug~l ~0.5
Totaal STEX ugll ~1
naftaleen uglL ~0.2

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,2-dichloorethaan ugll ~0.1
cís 1,2-dichlooretheen ugll ~0.1
tetrachlooretheen uglt ~0.1
tetrachloormethaan uglL ~0.1
1,1,1-trichloorethaan ugll ~0.1
1,1,2-trichloorethaan ugll ~0.1
trichlooretheen ugll ~0.1
chloroform uglt ~0.1

CHLOORBENZENEN
monochloorbenzeen uglt ~0.2
dichloorbenzenen ugll t0.2

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 ugll ~10
~~fractie C12 - C22 uglL ~10

, fractie C22 - C30 ugll ~10
fractie C30 - C40 uglL ~10
totaal olie C10-C40 ugll ~50

~
1 Kode Monstersoort Monsterspecíficatíe

, X01 grondwater PBOb PBOb(0-0) PBOb(0-0) PBOb(0-0)

~
~
~

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

`~` ALCONTROL R.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR RAAD VAN ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOIIEC 17025:1999 ONDER NR. L 028

IfSIEN AL ONZE WERKZAAMHEOEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD 81J DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM.
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ALcontrol Laboratories Alcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Hoogvliet

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

www.alcontrol.nl
Bi)Lage 2 van 3Grontmij Nederland B.V.

R. Crul

Projektnaam : A4MA
Projektnummer : 171926
Datum opdracht : 29-04-2005
Startdatum : 29-04-2005----------------------------------------------------------------------------
~ Opmerkingen

Monster X001 PBOb

tolueen Rapportagegrens is verhoogd i.v.m. een storende component.

i;

Rapportnumner : 0517b1N
Rapportagedatum : 04-05-2005

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR RAAD VAN ACCRFDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLARORATORIA CONFORM ISOIIEC 17025:1999 ONDER NR. L 02B

AL ON2E WERKZAAMHEDEN WOROEN UITGEVOERD ONDER DE AIGEMfNE VOORWAAROEN GEDEPONEERD BIl DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM
INSCHRIIVING HANDELSREGISTFR: KVK ROttERDAM 24265286.
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ALcontrol Laboratories

Grontmij Nederland B.V.

R. Crul

Projektnaam : A4MA
Projektnummer : 171926
Datum opdracht : 29-04-2005
Startdatum : 29-04-2005
------------------------------------------------------------------------------

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Hoogvliet

Tel.: (010) 23147 00 . Fax: (O10) 416 30 34

6~7y~T~ëglcBntjB~lh ~

Rapportnummer : 051761N
Rapportagedatum : 04-05-2005

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

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

arseen
cadmium
chroom

koper
kwik
lood
nikkel
zink

benzeen
tolueen
ethylbenzeen
xylenen
naftaleen
1,2-dichloorethaan
cis 1,2-dichlooretheen
tetrachlooretheen
tetrachloormethaan
1,1,1-trichloorethaan
1,1,2-trichloorethaan
trichlooretheen
chloroform
monochloorbenzeen
díchloorbenzenen
Mínerale olie GC (C10-C40

grondwater NEN 642b, ICP-AES
grondwater ldem
grondwater ldem
grondwater ldem
grondwater Eigen methode, ontsluiting, analyse m.b.v. koude damp-techniek
grondwater NEN 642b, ICP-AES
grondwater ldem
grondwater ldem
grondwater Eigen methode, analyse met PB~T- GCMS.
grondwater ldem
grondwater ldem
grondwater ldem
grondwater ldem
grondwater ldem
grondwater ldem
grondwater ldem
grondwater ldem
grondwater ldem
grondwater ldem
grondwater ldem
grondwater ldem
grondwater ldem
grondwater ldem
grondwater Eigen methode, 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 b0528567 29-04-05 29-04-05 ALC204
g5124887 29-04-OS 29-04-05 ALC23b
g5124890 29-04-05 29-04-OS ALC23b

L~`
f[SI[N
A vA t BIB

~
ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR RAAD VAN ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOIIEC 1)025:1999 ONOER NR. L 028

Al ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM.
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INGEKOMEN 0 9 MEI 2005

Grontmij Nederland B.V.
C. Maurits

Postbus 190
2740 AD Naddinxveen

Hoogvliet,03-05-2005

Geachte C. Maurits,

ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 . 3194 AG Hoogvliet

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

vwvw.alcontrol.nl

~o~s~~s

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

Uw projektnaam : A4MA asb
Uw projektnummer : 171926

ALcontrol rapportnummer : 05171V5

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 wij
Hoogachtend,

drs.~M.~. Groenewegen

Busi es anager Milieu

ALCONTROL B.V. IS GEACCREOITEERD VOLGENS DE DOOR RAAD VAN ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOIIEC 17025:1999 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEI EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM.
INSCHRUVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286.
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C. Maurits

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

Projektnaam : A4MA asb Rapportnummer : 05171V5
Projektnummer : 171926 Rapportagedatum : 03-05-2005
DatLnn opdracht : 26-04-2005

Startdatum : 26-04-2005
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analyse Eenheid X01 X02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASBEST ONDER20EK

Gemeten asbestconcentratie mg~kgds 0
GeWOgen asbestconcentratie mg~kgds 0
Gemeten ondergrens (95X be mg~kgds 0

Gemeten bovengrens (95X be mg~kgds 2.1
niet-hechtgebonden asbest - nvt
aangeleverd monster kg 10.0
hoeveelheid aangeleverd mo g 72
gemeten serpentijn concent mg~kgds 0
gemeten amfibool concentra mg~kgds 0

ASBEST IN MATERIAALMONSTERS

chrysotiel rNm X 10-15
amosiet rtVm Y n.a.
crocidoliet Mm X n.a.
anthophylliet rtVm X n.a.
tremoliet m7m X n.a.
actinoliet m~m X n.a.
hechtgebondenheid - H i~

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

Kode Monstersoort Monsterspecificatie

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

X01 Asbest verdacht AS pl AS(0-1)

X02 Asbest verdacht AS gr AS1(0-50)

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

`~` ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR RAAD VAN ACCREDITATIF GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOIIEC 17025:1999 ONDER NR. L 028

I[SIfN
AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIl DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM.
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ALcontrol Laboratories

Grontmij Nederland B.V.

C. Maurits

Projektnaam : A4MA asb

Projektnummer : 171926

Datum opdracht : 26-04-2005

Startdatum : 26-04-2005

ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 . 3194 AG Hoogvliet

Tel.: (010) 231 47 00 - Fax: (O 10) 416 3034

wvvw.alcontrol.nl

eijlage 2 van 3

Rapportnummer : 05171V5
Rapportagedatum : 03-05-2005

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

~ Opmerkingen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Monster X001 AS pl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hechtgebondenheid NH : niet-hechtgebonden
H : hechtgebonden
G: Er is geen uitspraak mogelijk over hechtgebondenheid in het materiaal

n.a: niet aantoonbaar
NVT: niet van toepassing

~; ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR RAAD VAN ACCREDITATIE GESTELDE CRtTERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOIIEC 17025:1999 ONDER NR. L 028

~~S~~W AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD RIl DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM.
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ALcontrol Laboratories

Grontmij Nederland B.V.

C. Maurits

ALCOntrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 . 3194 AG Hoogvliet

Tel.: (010) 231 47 00 . Fax: (010) 416 3034

~`j~~S~At~9~~n 3

Projektnaam : A4MA asb Rapportnummer : 05171V5
Projektnummer : 171926 Rapportagedatum : 03-05-2005
Datiun opdracht : 26-04-2005
Startdatum : 26-04-2005
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analyse -----------------------Monstersoort -------Relatie tot norm

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

Gemeten asbestconcentratie Asbest verdacht conform NEN5707 enlof o-NEN5897
Geuogen asbestconcentratie Asbest verdacht Idem
Gemeten ondergrens (95X be Asbest verdacht Idem
Gemeten bovengrens (95X be Asbest verdacht Idem
niet-hechtgebonden asbest Asbest verdacht Idem
gemeten serpentijn concent Asbest verdacht Idem
gemeten amfibool concentra Asbest verdacht Idem
chrysotiel Asbest verdacht Conform NEN 5896
amosiet Asbest verdacht Idem
crocidoliet Asbest verdacht Idem
anthophyllíet Asbest verdacht Idem
tremoliet Asbest verdacht Idem
actinoliet Asbest verdacht Idem
hechtgebondenheid Asbest verdacht Conform NEN5896

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

Mnstr Barcode Aantevering Monstername Verpakking

X01 p5015643 22-04-05 22-04-05 ALC295
X02 e0312244 22-04-05 22-04-05 ALC291

~
t~~` ALCONTROL B.V, IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR RAAD VAN ACCREDITATIE GES7ELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM 1901IEC 17025:1999 ONDER NR. L 028

I[SI(H AL ONZE WERKZAAMHEOEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEOEPONEERD 811 DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM.
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ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 . 3144 AG Hoogvliet

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

ANAlYSE RAPPORT BEPALING VAN ASBEST IN BOOEM CONFORM NEN
57U~~a~COntrO~.nl

Alcontminummer: OS L71V5002

Datum rtanstername: '

Totaal gewkht na dfogen(g): 7609

Tolaalgewkhtvoordrogen(g): 10024

Oroge stof(Wo): 75.9

Datum analyse: 02-05-2005

Anallst: Nloole

ProjeWlummer: 171926

Pro)ectnaam: A4MA asb

Monsteromsrlui]ving: AS gr

Rapportageresultaten

Gemeten ooncentraUes Gewogen twncerttratfes ~

Concentratie

(mglkg.ds)

Onderqrens

(mglkg.ds)

Bepallnqsqrens

ímglkg.ds)

Conoentratie

(mglkg.ds)

Onderqrens

(~1Jk9.ds)

BepaBngsprens

(mglkg.ds)

Serpentijn o 0 0 0 0 0

Amfibool 0 0 0 0 0 0

Totaal asbest 0 0 a 2.1 0 0 ~ 2.1

raay I: o.rdYfr yia,~ mace~rtraas al x a~ereta,de r,m~.evdewaétide.

AnalYseresultaten

Materlaal
Chrysotlel Amoslet Crocidoliet Antofilliet Tremotiet Actfnoliet

Soort materiaal hechtgebonden ,~~) yy(~) qb(Mm) 96(m(m) 96(Mm) 96(Mm)!n ~

1

2

3

4

Tabd 2 OvsR1Mf van ds sanpsfivlren asbsatmafaiásn mN GJbMasnd mesiepsroeNaps.
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m ~

~
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C
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C
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n

E'8

w

E~~
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~~u~

~
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"

~

é
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é

á

soort maóeriaat

c ~

9 ~ ~~
b

~

~

3

d

~

é

~ ~P ~ ó ~ ~ F q ~ ~ or~ S~ ~ á ~ ~~1

v4... ~ C C m

~ J2 0 100 - - - - -

16-32 0 100 - - - - -

a-16 26 100 - - - - -

~-B 39 100 - - - - -

x- 4 49 100 - - - - ~ 0,01

1- z 62 22.1 - - -- - ~ 1

o,s -1 139 5.2 - - - - t 1.1

c o,s I 7295 '
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Toetsingskader bodemkwaliteit
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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 grondlsediment en

grondwater en geldt voor land- en waterbodems.

In de circulaire worden de volgende toetsingswaarden onderscheiden:

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

vervullen.

De interventiewaarde bodemsanering

Geeft het milieukwaliteitsniveau aan waarboven ernstige vernundering optreedt van de

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

van 25 m3 in grondlsediment of in een bodemvolume van 100 m3 in grondwater wordt

overschreden, is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

Het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde
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,

Milieukwaliteitsnormen 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 950~0. Op basis van het project HANS is een aantal streefwaarden

bijgesteld.

Voor veel stoffen is de streefwaarde voor grond~sediment 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 afname 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 vormen 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 SOo~o 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 afhankelijk zijn van de mate van beschikbaarheid van een stof zijn

ook de interventiewaarden in grondlsediment afhankelijk 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 BWL~2004000321, d.d. 3 maart

2004), vastgesteld op 100 mg~lcg 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 bodembescherming,

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.

Locatiespecifleke toetsingswaarden

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

navolgende tabellen.
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Tabel A ~ Toetsingswaarden voorgrond (VROM-toetsingskader). Het betieffgehalten in mg~kg d.s.

Toetsingswaarden'~

metalen
arseen
cadmium
chroom
koper
kwik
lood
nikkel
zink

S Y:(Sfq I

26 37 49

0,72 5,7 11

88 211 334

31 98 165

0,28 4,7 9,2

77 279 481

29 102 174

119 366 613

polycyclische aromatische

Koolwaterstoffen (PAK)

Pak-totaal (10 van VROM) 1,0 21 40

EOX 0,30

minerale olie

totaal olie C10-C40 41 2045

S streefivanrde

r(Sft) gemiddelde van streef- en interventieivaarde

I interventietivaarde

4050

De streef- er: interventietivaarden zijn afhankelijk vnn de bodeinsmnenste[ling.

De genoeinde toetsingswanrden ~ ijn van toepassing op het volgende bodemtype:

I lutwn - 19 j; htunus - 8,1 r

TabelB: Toetsingswaarden voorgrond(VROM-toetsingskader). Hetbetreffqehalten in mg~kg d.s.

Toetsingswaarden'~ S '~~(Stl) I

metalen
arseen
cadmium
chroom
koper
kwik
lood

nikkel

zink

29 41 54

0,68 5,4 10

114 274 433

35 111 187

0,31 5,3 10

84 304 523

42 147 252

149 457 766

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

EOX 0,30

minerale olie
totaal olie C10-C40 10 S05

'~ S streefivaarde

r(SttJ geiniddelde vnn streef- en interventiewnarde

I interventiewanrde

1000

De streef- en interventieivnnrden zijn ajhankelijk van de bodemsarnenstelling.

De genoeinde toetsingsivaarden zijn vni2 toepassing op het volgende bodemtype:

!I lutwn - 32 r; {iwnus - 1,9 r



Tabell: Toetsingswaardenvoorgrondwater(VROM-toetsingskader).Hetbetreftgehalteninpg~i

Toetsingswaarden'~ S '~:(Stl) 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

tetrachloormethaan 0,01 5,0 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 50 325 600

~~ S streefivaarde

j(Stl) gemiddelde van streef- en interventiewaarde

I interventieivaarde
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Toetsingskader waterbodemkwaliteit (versie mei Zoos)

Algemene toelichting toetsingskader

In de "Vierde Nota waterhuishouding - regeringsbeslissing" van het ministerie van Verkeer en Waterstaat

(1998) is een toetsingskader opgenomen voor de beoordeling van de milieukwaliteit van waterbodems.

Dit toetsingskader heeft een tweeledig karakter. Enerzijds wordt getoetst aan de kwaliteitsdoelstellingen

waarbij wordt gekeken of de liggende waterbodem voldoet aan de in de NW4 gestelde kwaliteitseisen en -

doelstellingen. Anderzijds vindt toetsing plaats aan de productnormen. Het resultaat van deze toetsing

geeft een indicatie van de verwerkingsmogelijkheden van baggerspecie.

De toetsing aan de kwaliteitsdoelstellingen en aan de productnormen wordt hieronder toegelicht.

Toetsing aan kwaliteitsdoelstellingen

In het waterkwaliteitsbeleid wordt voor microverontreinigingen uitgegaan van twee vaste ijkpunten: het

MTR als minimumkwaliteitsniveau en de streefwaarde. Voor nutriënten is alleen een minimumkwaliteits-

niveau gedefinieerd.

Het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR)

Geeft het milieukwaliteitsniveau aan waarbij So~o van de soorten in een ecosysteem kans op nadelig

te waarderen effecten ondervindt. Het nastreven van het MTR geldt als inspanningsverplichting.

De MTR-waarden in de NW4 hebben alleen betrekking op het ecosysteem.

De streefivaarde (S)

Geeft het milieukwaliteitsniveau aan waarbij de risico's voor mens en milieu verwaarloosbaar wor-

den geacht. De streefwaarde ligt een factor 100 beneden het MTR en geeft het einddoel aan van de

te realiseren milieukwaliteit in Nederland.

Het nastreven van het MTR geldt voor waterbeheerders als inspanningsverplichting. Daarbij vormt de

mate van overschrijding van het MTR een belangrijk toetsinstrument voor het brongericht beleid. Priori-

teit wordt gegeven aan beperking van de emissies van stoffen waarvan de overschrijding van de MTR en

de effecten het grootst zijn.

Voor MTR en streefwaarde zijn getalswaarden gedefinieerd voor de standaard waterbodem bestaande uit

25 0~0 lutum en 10 0~0 organische stof. Deze getalswaarden zijn opgenomen in tabel 1 van deze bijlage.

Toetsing van de geanalyseerde parameters vindt plaats na omrekening' van de gemeten gehalten van deze

parameters naar de gehalten in standaard waterbodem met behulp van het gemeten lutum- en organisch

stofgehalte.

Voor metalen is bij het definiëren van getalswaarden rekening gehouden met het natuurlijk achtergrond-

gehalte. Bij het vaststellen van het MTR voor nutriënten is uitgegaan van eutrofiëringsgevoelige, stagnan-

te wateren. Voor de overige oppervlaktewateren zijn deze waarden richtinggevend, en kan van deze waar-

den worden afgeweken. Voorwaarde hierbij is dat tenminste moet worden uitgegaan van een bescherming

van het watersysteem op het `laagste ecologische niveau'Z.

' met behulp van formule uit Regeling vaststelling klasseindeling onderhoudsspecie, Stb. 1997, 245.

Z In de NW3 zijn naast de kwaliteitsdoelstellingen zwemwater, drinkwater, water voor kazperachtigen, water voor

zalmachtigen en schelpdierwater ook ecologische doelstellingen geformuleerd (laagste, middelste en hoogste niveau).

Het laagste niveau geldt in alle gevallen van zoet water en kent de grenswaarde als (voorlopige) kwaliteitsdoelstelling
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Toetsing aan productnormen

In het toetsingskader worden de volgende normen onderscheiden:

~ De streefwaarde: geeft het milieukwaliteitsniveau aan waarbij de risico's voor mens en milieu

verwaarloosbaar worden geacht. De streefwaarde geeft het einddoel aan van de te realiseren mili-

eukwaliteit in Nederland.

~ De grenswaarde: geeft aan welk milieukwaliteitsniveau binnen een bepaalde termijn gerealiseerd

dient te worden. Via periodieke aanscherping van de grenswaarde zal uiteindelijk de streefwaarde

bereikt moeten worden.

~ De toetsinaswaarde: geeft het milieukwaliteitsniveau aan waarboven vrijkomende baggerspecie

niet mag worden verspreid.

~ De interventiewaarde: geeft het milieukwaliteitsniveau aan, waarboven de risico's voor mens en

milieu onaanvaardbaar worden geacht. Indien deze waarde wordt overschreden zijn sanerings-

maatregelen noodzakelijk. Dit geldt niet voor zware metalen in anaërobe waterbodems.

~ De si~naleringswaarde: geeft voor zware metalen in anaërobe waterbodems het milieu-

kwaliteitsniveau aan waarboven saneringsmaatregelen noodzakelijk zijn. Aangenomen wordt dat

zware metalen in lagere gehalten zich in anaërobe bodems nauwelijks verspreiden.

Voor bovengenoemde normen zijn getalswaarden gedefinieerd voor de standaard waterbodem met 25 0~0

lutum en 10 0~0 organische stof. Deze getalswaarden zijn opgenomen in tabel l van deze bijlage. Toetsing

van de geanalyseerde parameters aan deze getalswaarden vindt plaats na omrekening3 van de gemeten

gehalten van deze parameters naar de gehalten in standaard waterbodem met behulp van het gemeten

lutum- en organisch stofgehalte. Voor waterbodems met een gemeten of berekend organisch stofgehalte

van meer dan 300~0 of minder dan 20~o wordt een organisch stofgehalte van respectievelijk 300~o en 20~o aan-

gehouden. Bij PAK (som 10) wordt bij een organisch stofgehalte kleiner dan l00~o gerekend met l00~0.

Op basis van bovengenoemd toetsingskader wordt de waterbodem ingedeeld in klassen. De volgende

klassen worden onderscheiden:

~ Klasse 0: voldoet aan de streefwaarde;

~ Klasse 1: voldoet aan de grenswaarde (maar niet aan de streefwaarde);

~ Klasse 2: voldoet aan de toetsingswaarde (maar niet aan de grenswaarde);

~ Klasse 3: voldoet aan de interventiewaarde (maar niet aan de toetsingswaarde).

~ Klasse 4: voldoet niet aan de interventiewaarde.

Onderstaande tabel geeft een overzicht:

Klasse Ondergrens

(voldoet niet aan)

streefwaarde

grenswaarde

toetsingswaarde

interventiewaarde

Bovengrens

(voldoet aan)

streefwaarde

grenswaarde

toetsingswaarde
interventiewaarde

3 zie Regeling vaststelling klasse-indeling onderhoudsspecie, Staatsblad 1997, 245.
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Een klassegrens wordt overschreden indien meer dan twee parameters de norm overschrijden of indien

één parameter de norm met meer dan 50 0~0 overschrijdt. Voor de somparameter voor PAK (10 van

VROM), voor de interventiewaarden en (indien van toepassing) voor de signaleringswaarden geldt dat

een normoverschrijding altijd leidt tot een overschrijding van de klassegrens.

Voor de indeling in klasse 0~1 geldt een aangepaste toetsregel. Er is sprake van klasse 0(schone bagger-

specie) indien alle gemeten concentraties onder de tussenwaarde ('~2 maal [streefwaarde f interventie-

waarde]) en de toetsingswaarde liggen, en wanneer ten hoogste N stoffen de streefwaarde met maximaal

een factor 2 overschrijden. Wanneer 10 ofineer stoffen gemeten zijn mogen drie (N-3) stoffen overschrij-

den. Bij meer dan 20 stoffen is het maximum aantal overschrijdingen vier (N-4) stoffen. Bij minder dan

10 stoffen wordt geen overschrijding toegestaan. Voor aldrinldieldrin~endrin (som) en DDTIDDEIDDD

(som) wordt een overschrijding van de streefwaarde met een factor 3 toegestaan.

Een normoverschrijding voor EOX is op zich geen reden tot indeling in een hogere klasse. Bij overschrij-

ding van de streef- of toetsingswaarde moet aanvullend onderzoek worden gedaan naar de aanwezigheid

van de individuele verbindingen waarvoor EOX de somparameter is.

Procedure bij het vrijkomen van baggerspecie

Voor de vrijkomende baggerspecie wordt in de NW4

gekozen voor een gedifferentieerde aanpak volgens het

principe van de ladder van Lansink (zie figuur). Voor

klasse 0, 1 en 2 kan, mits verantwoord, verspreiding van

baggerspecie plaatsvinden volgens de voorgeschreven

richtlijnen'. Bestaat deze mogelijkheid niet of betreft het

specie van klasse 3 of 4, dan dient te worden nagegaan of

de baggerspecie direct of na bewerking (scheiden, reinigen)

kan worden toegepast. Als bewerking ook niet haalbaar is

zal de baggerspecie moeten worden gestort.

Baggerspecie

Verspreiden

Direct (nat} toepassen

Rijpen en (droog) toepassen

Landfarmen en toepassen

Zandscheiden en toepassen

Definitief storten (drooglnat)

Om de verwerking van baggerspecie te stimuleren is sinds 1 januari 2002 de Wet belasting milieugrondslag

(Wbm) voor baggerspecie ingevoerd. In de Wbm is opgenomen dat baggerspecie met meer dan 600~o zand

(~ 63 }im) reinigbaar is. Dit betekent dat voor het storten van baggerspecie met meer dan 60oIo zand belas-

ting moet worden betaald.

Met in acht name van het bovenstaande geldt per klasse het volgende:

Klasse 0: de baggerspecie mag vrij worden verspreid;

Klasse 1: de baggerspecie mag tot 2010 onder voorwaarden op het land of in oppervlaktewater wor-

den verspreid. Bij verspreiding op het land geldt dat dit over de direct aan het oppervlakte-

water grenzende percelen, in niet onevenredig grote hoeveelheden, moet plaatsvinden. De

specie moet op korte termijn na het op de kant zetten gelijkmatig worden verspreid. Bij ver-

spreiding in oppervlaktewater geldt het stand-stillbeginsel voor de kwaliteit van het ontvan-

gende gebied;

Klasse 2: als klasse 1, terwijl hierbij tevens geldt dat deze specie slechts over een breedte van maximaal

20 meter over de direct aan het oppervlaktewater grenzende perce)en mag worden verspreid;

Klasse 3: de baggerspecie mag niet worden verspreid en dient te worden verwerkt of gestort onder

IBC-criteria die strenger zijn naar mate de toetsingswaarde meer wordt overschreden;

Klasse 4: de baggerspecie moet worden verwerkt of gestort onder IBC-criteria (Isoleren, Beheersen en

Controleren).

" het verspreidingsbeleid wordt op dit moment geëvalueerd door VROM. Tot deze evaluatie is voltooid blijft het

huidige verspreidingsbeleid van kracht. De datum van 1 januari 2003 die in de NW4 wordt genoemd voor het beëin-

digen van verspreiding van klasse 2 is hierdoor vervallen.
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Directe toepassing

Naar analogie van actief bodembeheer gericht op verontreinigde landbodems komt dit concept de laatste

jaren ook steeds meer in de aandacht van waterbeheerders. Onder de noemer actief(ivater)bodembeheer

worden hier en daar in Nederland initiatieven genomen om hergebruik van (licht) verontreinigde bagger-

specie mogelijk te maken. Een plan op basis van actief(water)bodembeheer voorziet in een specifieke

aanpak voor gebieden met diffuus verontreinigd gebiedseigen sediment. De wijze voor het omgaan met

dit sediment heeft concreet twee doelstellingen:

1. de uitvoering van inrichtingsmaatregelen gebeurt tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten;

2. de oplossing is afgestemd op de functie van het gebied (risico-benadering; de toegestane bodemkwali-

teit is af'hankelijk van de functie van het betreffende gebied).

Voor de verschillende functies binnen het gebied (natuur, recreatie, landbouw, drinkwater) wordt uitge-

gaan van een risico-benadering, waarbij de bodemkwaliteit in principe moet voldoen aan de voor die

functie gewenste kwaliteit. Binnen deze functies wordt geen differentiatie gemaakt (bijvoorbeeld meer of

minder gevoelige ecosystemen). Als uiterste variant is een functie aanpassing mogelijk van het betreffende

terrein of kan de gewenste functie op een ander terrein worden gerealiseerd.

Actief (water)bodembeheer kent op dit moment (nog) geen wettelijke status. Dit betekent dat toetsing aan

de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en het vigerend beleid zal moeten plaatsvinden. Het is de

bedoeling dat door VROM op termijn beleid wordt geformuleerd voor actief (water)bodembeheer aan de

hand van proefprojecten die zijn uitgevoerd.

Verwerking

Met name voor klasse 2 en 3 specie geldt dat het zinvol is om na te gaan in hoeverre de specie kan worden

verwerkt en vervolgens kan worden hergebruikt als bodem dan wel in een werk conform het Bouwstof-

fenbesluit (zie onderdeel hergebruik).

Voor baggerspecie worden de volgende meest gangbare verwerkingen onderscheiden:

. rijping en landfarming;

. zandscheiding;

. koude immobilisatie;

. thermische immobilisatie.

Hieronder volgt een korte beschrijving van deze verwerkingstechnieken.

Riipen en landfarmin~

De technieken rijpen en landfarming lijken sterk op elkaar en zijn geschikt voor de aanpak van organische

verontreinigingen. De specie wordt ontwaterd in een (tijdelijk) depot. Tevens treedt rijping op, waarbij de

fysisch-chemische structuur van de specie irreversibel verandert. Na ongeveer een jaar is het volume van

de specie aanzienlijk verminderd (30-SOa~o afhankelijk van het type specie) en zijn de gehalten aan organi-

sche verontreinigingen doorgaans afgenomen (tot maximaa130o~o voor PAK en SOo~o voor minerale olie).

Bij landfarming probeert men de biologische afbraak van organische verbindingen nog verder te verbete-

ren door de specie intensief te bewerken (bijvoorbeeld door te ploegen), of door het beplanten van bagger-

specie met bijvoorbeeld wilgen.

De technieken rijpen en landfarming zijn reeds operationeel en kunnen zowel op kleine als grote schaal

worden toegepast. Beide technieken zijn in principe geschikt voor alle specie tot en met klasse 3, waarin de

metaalgehalten en -uitloging geen probleem vormen voor toepassing in het kader van het Bouwstoffenbe-

sluit. Daarnaast kan landfarming worden toegepast bij (matig-) zandige klasse 4 specie met PAK en~of

minerale olie als klassebepalende stoffen. Voorwaarden zijn wel dat de biologische beschikbaarheid van

deze stoffen voldoende is en dat het gaat om goed afbreekbare PAK en~ofolieverbindingen. Dit kan op

(redelijk) eenvoudige wijze worden vastgesteld aan de hand van een laboratoriumonderzoek.
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Zandscheiding

Bij zandscheiding worden de relatief licht verontreinigde zanddeeltjes (~63 fun) gescheiden van de relatief

meer verontreinigde slibdeeltjes (~63 Eun). Het resultaat is een herbruikbare zandfractie en een residu, de

verontreinigde slibfractie. Deze verontreinigde slibfractie kan worden nabehandeld of gestort. Momenteel

ziet het ernaar uit dat grootschalige baggerspeciedepots open gesteld gaan worden voor het residu van

zandscheiding.

Zandscheiding wordt reeds op praktijkschaal toegepast en is in principe geschikt voor alle specie, aange-

zien het type verontreiniging niet van belang is. De techniek is alleen rendabel als er voldoende zand in de

specie aanwezig is. Meestal wordt circa SOo~o zand als minimumgehalte beschouwd. De Wbm gaat uit van

een reinigbaarheidscriterium van 600~0. Zandscheiden kan worden uitgevoerd met behulp van een sedi-

mentatiebekken, een hydrocycloon of een combinatie van beide.

Koude immobilisatie

Bij immobilisatie worden bindmiddelen toegevoegd aan gerijpte baggerspecie. Na toevoeging vormen

deze bindmiddelen chemische bindingen met de gerijpte specie waardoor de stabiliteit wordt verhoogd en

organische en anorganische verontreinigingen worden geïmmobiliseerd en in een slecht waterdoorlatende

matrix worden ingekapseld. De verontreinigingen worden niet verwijderd.

De techniek is in principe geschikt voor alle specietypen en alle soorten verontreinigingen. Een beperking

is echter dat de gehalten aan organische verontreinigende stoffen niet te hoog mogen zijn voor toepassing

in het kader van het Bouwstoffenbesluit. Bij het Bouwstoffenbesluit worden organische verontreinigingen

beoordeeld op gehalten en niet op uitloging. Voor een kansrijke grootschalige toepassing van koude im-

mobilisatie betekent dit dat aanpassingen in het Bouwstoffenbesluit noodzakelijk zijn. Deze aanpassingen

betreffen onder meer vaststelling en standaardisering van nieuwe analyse- en uitloogmethodieken, met

name voor organisch verontreinigingen. Het Ministerie van VROM zal naar verwachting geen versoepe-

ling in de normen van het Bouwstoffenbesluit toestaan.

Momenteel wordt de techniek nog niet op grote schaal in Nederland toegepast. Op kleine schaal wordt

momenteel wel geëxperimenteerd met de toepassing van deze techniek op grond en baggerspecie. Qua

civieltechnische eigenschappen worden in principe afzetbare producten gefabriceerd.

Thermische immobilisatie

Bij thermische immobilisatie vindt verbranding van de organische verontreinigingen plaats. De anorgani-

sche verontreinigingen worden zowel chemisch (binding aan slib en zand) als fysisch (kleiner specifiek

oppervlak en insluiting in de matrix) vastgelegd. De thermische immobilisatietechnieken zijn onder te

verdelen in twee groepen: sinter- en smeltmethoden. Bij sintering wordt het materiaal verhit tot circa

1100oC. Bij deze temperatuur treedt slechts partiële versmelting van het materiaal op, waarbij een granu-

lair materiaal ontstaat. Het product is een kunstgrind. Smeltprocessen vinden over het algemeen bij hoge-

re temperaturen (1300-1500oC) plaats. Er treedt volledige versmelting van het materiaal op. Afhankelijk

van de snelheid van afkoeling ontstaat een glasachting (amorf) materiaal (snel afkoelen) of een op basalt

lijkend materiaal (langzaam afkoelen).

De techniek kan in principe worden toegepast op alle typen gerijpte specie en alle soorten verontreinigin-

gen. Het zandgehalte mag echter niet te hoog zijn: alleen bij zeer slibrijke specie is zandscheiding niet no-

dig. Daarnaast moet als voorbewerking het grof vuil worden verwijderd.

1r. Grontmij versie mei 2003



Hergebruik

Hergebruik van grond en ontwaterde baggerspecie is gereguleerd in het Bouwstoffenbesluit en de Vrijstel-

lingsregeling Grondverzets. Om de hergebruiksmogelijkheden voor grond en ontwaterde specie te beoor-

delen, worden deze bouwstoffen conform het Bouwstoffenbesluit Bodem- en Oppervlaktewaterenbe-

scherming ingedeeld in categorieën: schone grond, categorie 1 grond, categorie 2 grond en niet toepasbare

grond. De categorie waarin een partij ontwaterde baggerspecie wordt ingedeeld bepaald de toepassings-

mogelijkheden en de voorwaarden die aan de toepassing zijn verbonden.

In veel gevallen vindt grondverzet plaats waarbij (licht verontreinigde) grond wordt hergebruikt als bo-

dem. Aangezien binnen het Bouwstoffenbesluit het hergebruik van licht verontreinigde grond als bodem

niet is toegestaan, zou dit leiden tot veel onnodige afvoer van grond. Om dit te ondervangen is de boven-

vermelde `Vrijstellingsregeling grondverzet' gemaakt. De regeling heeft tot doel om het gebruik van licht

verontreinigde grond in het kader van actief bodembeheer mogelijk te maken door het gebruik vrij te

stellen van enkele voorschriften uit het Bouwstoffenbesluit. Het gaat daarbij om verplichtingen om de

grond niet met de bodem te vermengen en de grond te zijner tijd weer te verwijderen.

Vrijstelling kan worden verleend indien onder meer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

. er moet een goedgekeurde bodemkwaliteitskaart van het gebied zijn;

~ de grond die wordt toegepast moet een vergelijkbare of betere kwaliteit hebben als de ontvangende

bodem;

. de kwaliteit van de grond mag niet in strijd zijn met de huidige of de toekomstige functie.

Zowel het Bouwstoffenbesluit als de Vrijstellingsregeling zijn van toepassing op grond en gerijpte bagger-

specie. De Vrijstellingsregeling is niet van toepassing op hergebruik van verontreinigde grond in opper-

vlaktewateren. Dit hergebruik blijft onder het Bouwstol'fenbesluit en de Wet verontreiniging oppervlak-

tewateren (Wvo) vallen. De regelgeving voorziet op dit moment (nog) niet in het omgaan met natte bag-

gerspecie.

Bronnen van informatie

De informatie voor deze toelichting is ontleend aan:

. Vierde Nota Waterhuishouding Regeringsbeslissing, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, december

1998.

~ Evaluatienota Water Regeringsbeslissing, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, maart 1994.

~ Regeling vaststelling klasse-indeling onderhoudsspecie, Staatsblad 1997, 245.

. Wijziging Regeling vaststelling klasse-indeling onderhoudsspecie en de regeling beoordeling reinig-

baarheid grond bodemsanering, Staatsblad 1998, 127.

. Wijziging Regeling vaststelling klasse-indeling onderhoudsspecie, Staatsblad 1999, 248.

~ Gewijzigde versie Bijlage A: Normen 4e Nota Waterhuishouding, Staatsblad 2000, 114.

. Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterbescherming, Staatsblad 1995, 567.

. Vrijstellingsregeling grondverzet, Staatsblad 1999, 180.

5 De Vrijstellingsregeling Grondverzet is niet van toepassing voor hergebruik van verontreinigde grond in oppervlak-

tewateren. Dit hergebruik blijft onder het Bouwstoffenbesluit en de Wvo vallen.
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Tabel I: NORMEN UIT DE VIERDE NOTA WATERHUISHOUDING, gewijzigde versie bijlage A, 16juni 2000

(voor de standaard van l0010 organische stof en 25qo lutum)

Parameters

(Zware) Metalen
cadmium
kwik
koper
nikkel
lood
zink
chroom
arseen

Eenheid MTR

mglkg 12
mg~kg 10
mglkg 73
mg~kg 44
mg~kg 530
mg~kg 620
mg~kg 380
mg~kg 55

streef- grens- toetsings- interventie- signalerings-
waarde waarde' waarde waarde waarde

0,8 2 7,5 12 30

0,3 0,5 1,6 10 15

36 36 90 190 400

35 35 45 210 200

85 530 530 530 1000

140 480 720 720 2500

100 380 380 380 1000

29 55 55 55 150

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

naftaleen mglkg 0.1 0.001 0.015

antraceen mglkg 0.1 0.001 0.05

fenantreen mg~kg 0.5 0.005 0.05

fluorantheen mg~kg 3 0.03 0.3

benzo(a)antraceen mglkg 0.4 0.003 0.05

chryseen mg~kg 11 0.1 0.05

benzo(a)pyreen mg~kg 2 0.02 0.2

benzo(k)fluoranteen mglkg 3 0.003 0.05

benzo(ghi)peryleen mglkg 8 0.08 0.05

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg~kg 6 0.06 0.05

som 10 PAK mg~kg - 1 1 10 40

Chloorbenzenen
hexachloorbenzeen Nglkg 5 0,05 4 20

pentachloorbenzeen Nglkg 100 1 300 300

chloorbenzenen Ng~kg - 30 - -

PCB's
pCg 2g Ng~kg 4 1 4 30

PCB 52 Ng~kg 4 1 4 30

PCB 101 Ng~kg 4 4 4 30

PCB 118 Ng~kg 4 4 4 30

PCB 138 Ng1kg 4 4 4 30

PCB 153 Ng~kg 4 4 4 30

PCB 180 Nglkg 4 4 4 30

40
40

som PCB's (7) Ng~kg - 20 - 200 1000

Organochloorbestrijdingsmiddelen
aldrin N9~kg
dieldrin
som Aldrin~Dieldrin
endrin
som drins
DDT
DDD
DDE
som DDT~DDD ~DDE
a-endosulfan
a-endosulfan f sulfaat
a-HCH
f3-HCH
y-HCH
som HCH's (a,~,y,S)
heptachloor
heptachloorepoxide
heptachloor t epoxide

chloordaan
hexachloorbutadieen
som pesticiden

Overige parameters
EOX

6 0,06
450 0,5

4 0,04
- 5

9 0,09
2 0,02
1 0,01
- 10

1 -
- 0,01

290 3,0
920 9,0

20
40

40

10

10

230 0,05 1
- 10,0

68 0,7
0,02 0.0002

3 0,03
0,0025

0,3

20

20
20

minerale olie mg~kg 1000 50 1000

~ ivaarden uit ENW. In NW4 :ijn geen riieuwe grenstivaarden gedefinieerd

N9~k9
N9~k9
N9~k9
N9~k9
N9~k9
N9~k9
N9~k9
N9~k9
N9~k9
N9~k9
N9~k9
N9~k9
N9~k9
N9~k9
N9~k9
N9~k9
N9~k9
N9~k9
N9~k9
N9~k9

mg~kg

40 4000

20

20
20

20

20
20

20
100

30000

4000

2000
4000

4000

4000

7,0 -
3000 5000
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