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INLEIDING 

In opdracht van de gemeente Leiderdorp, heeft Milieu adviesbureau Adverbo in januari 2016 
een verkennend (water) bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel Arnaliaplein 
(ongenummerd) te Leiderdorp.

De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen herontwikkeling van het perceel. Op de 
locatie zullen woningen en een supermarkt worden gebouwd. De locatie is momenteel 
onbebouwd.

Doel van het verkennend onderzoek (NEN 5740) is het bepalen van de milieukundige kwaliteit 
van de grond en het grondwater op de locatie.

Eveneens zal een bestaande watergang worden verbreed (watercompensatie Lidl). Ter plaatse 
van deze watergang is een waterbodemonderzoek (NEN 5720) uitgevoerd. Het doel daarvan is 
het vaststellen van de milleukundige kwaliteit van de waterbodern.

Ter plaatse van de oever van de onderzochte bestaande watergang is een indicatief 
milieukundig onderzoek uitgevoerd. Het doel daarvan is het vaetsteiien van de rnilieukundige 
kwaliteit van de grond die vrijkomt bij de verbreding van de watergang,

Op basis van de onderzoeksresultaten ziin conclusies getrokken en zonodig aanbevelingen 
gedaan.

Verkennend (water)bodemonde-rzoek Amaliaplein te Leiderdorp 
Projectnurnrner 
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VGORONDERZOEK 

Gegevens van de onderzoekslocatie 

De onderzoekslocatie betreft het terrein omsloten door de Ericalaan, de Willem Alexancierlaan,
de Hoogrnacleseweg en het zwembad De Does te Leiderdorp.

De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van ca. 8.000 De watergarig heeft een lengte 
van ca. 150 meter en een breedte van ca. 5 meter.

Op 5 januari 2016, voorafgaand aan het veldwerk, heeft een locatie inspectie plaatsgevonden.
Een deel van het terrein is sterk begroeid, zie situatietekening. Er zijn geen aanwijzingen 
verkregen omtrent aspecten die zouden wijzen op een eventuele bodemverontreiniging.

Onderstaande fotos geven een beeld van de onderzoekslocatie.
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van Foto 2 overzicht van de onderzoekslocatie 

wi 

op de watergang op de watergang 

Volgens de Grote Provincie Atlas van Zuid-Holland, kaartblad (schaal 1:25.000) zijn de 
en Y~ooördinaten als volgt:

X-coordinaat Y-coordinaat 
Terrein Amaliaplein; 96.280 
Watergang: 96.417 

462.860 
462.956 

De topografische ligging van de onderzoekslocatie is aangegeven op de kaart in bijlage 

Verkennend (water)bodemonderzoek Amaliaplein te Leiderdorp 
Projeotnummer 15.10.0514.0434 
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Historisch onderzoek 

Historische informatie is afkomstig van de Omgevingsdienst West-Holland.

De locatie was in de periode tussen 1958 en 1965 bebouwd. Hiervoor kende het terrein een 
gebruik als weiland.

Ter plaatse van de onderzoekslocatie is in 1996 door Chemielinco een verkennend bodem-
onderzoek uitgevoerd. De rapportage van betreffend onderzoek heeft als kenmerk 95792 

19 februari 1996.
De locatie was destijds deels in gebruik (crèche en een multifunctioneel centrum). Ook was een 
gebouw aanwezig waarvan verdere informatie ontbreekt. Op de locatie is ook een school 
aanwezig geweest. Er zijn geen aanwijzingen dat op de locatie onder- of bovengrondse tanks 
aanwezig zijn geweest. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de grond en het grond-
water op de locatie maximaal licht zijn verontreinigd.

Ter plaatse van de aangrenzende rotonde is bekend dat er een slakkenlaag onder het asfalt 
aanwezig is. De grond ter plaatse van de rotonde is in de tweede helft van 2000 indicatief 
onderzocht door de Grontmij (kenmerk rapportage: 99817597-MM, december 2000). Uit de 
resultaten blijkt dat de grond maximaal licht is verontreinigd.

Op het voormalige adres Hoogmadeseweg 154a is in het verleden een opslag van koelwater-
stotfen aanwezig geweest. Onbekend is welke koolwaterstoffen aanwezig zijn geweest. Uit een 
door Tebodin uitgevoerd oriënterend onderzoek (kenmerk rapportage: 330882, mei 1991)
en nulonderzoek (kenmerk rapportage 331855, 1993) blijkt dat het grondwater maximaal 
licht is verontreinigd.

Op het perceel is in 2013 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (Adverbo projnr.
13.10.3631.2572). De resultaten van dit onderzoek zijn als volgt:

Plaatselijk komen in de grond zwakke bijmengingen met puin voor. ln het opgeboorde 
bodemmateriaal is visueel geen asbestverdacht materiaal waargenomen.
De bovengrond is licht verontreinigd met PCB's. Het gehalte kwik in monster M3 is 
gelijk aan de desbetreffende achtergrondwaarde.
De ondergrond is plaatselijk licht verontreinigd met PCB's.
Het grondwater is licht verontreinigd met barium, nikkel en/of zink. Opgemerkt wordt dat 
de gemeten concentratie nikkel in het grondwater ter plaatse van peilbuis Pbß gelijk is 
aan de desbetreffende tussenwaarde. Na herbemonstering blijkt het grondwater niet 
(meer) verontreinigd te zijn met nikkel, de gemeten concentratie is lager dan de 
desbetreffende streefwaarde. De laatst gemeten waarde wordt als het meest 
representatief beschouwd.

De onderzoeksresultaten vormen milieuhygienisch gezien geen beletsel bij de voorgenomen 
herinrichting van het perceei.

De bodemintormatie welke door de Omgevingsdienst West-Holland is verstrekt is opgenomen 
in bijlage 

Verkennend (water)bodemonderzoek Amaliaplein te Leiderdorp 
Projectnurnmer 15.10.051-4.0434 
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Hypothese en ondeizoeksopzet 

Door de opdrachtgever is aangegeven dat een actualisatie van het onderzoek uitgevoerd 2013 
(Adverbo projnr. i3.10.363i.2572) dient plaats te vinden en dat hiervoor een nieuw onderzoek 
dient te worden uitgevoerd.

Het onderzoek bestaat uit een verkennend bodemonderzoek voor het gehele terrein en een 
indicatief miiieukundig bodemonderzoek en een waterbodemonderzoek ter plaatse van een 
(toekomstige) watergang.

Voor de onderzoeksopzet van het verkennend bodemonderzoek wordt uitgegaan van de NEN 
5740 voor een onverdachte locatie.

Het elibonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5720; “Strategie voor het uitvoeren van 
verkennend onderzoek Onderzoek naar de miiieuhygienische kwaliteit van waterbodem en 
baggerspecie".

De opzet van het milieukundig onderzoek, ten behoeve van het bepalen van de rnilieukundige 
kwaliteit van de grond die vrijkomt bij het verbreden van de watergang, is indicatief.

Verkennend (water)bodemonderzoek Amaliapiein te Leiderdorp 
Projectnumrner 15.10.0514.0-434 
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VELDWERKZAAMHEDEN VERKENNEND BODEMCJNDERZOEK (NEN 5740)

3.1 Veldwerk 

De veldwerkzaamheden voor het verkennend onderzoek zijn onder certificaat uitgevoerd 
volgens de BRL SIKB 2000, “Veldwerk bij Milieuhygiënisch bodemonderzoek, versie 1 aprii 
2014”, VKB protocol 2001 en 2002.
Milieu adviesbureau Adverbo is als opdrachtnemer onafhankelijk van de opdrachtgever. Tussen 
beiden bestaat geen relatie als bedoeld in de BRL Sli<B 2000.

De veldwerkzaamheden voor het verkennend bodemonderzoek zijn uitgevoerd op 5 januari 
2016 en zijn uitgevoerd door de heer Kluijt van Adverbo.

De voigende boringen zijn uitgevoerd:
13 boringen tot 0,5 B4, B5, B6, B7, B8, B10, B12, B14, B15, B17, B18, B19)
4 boringen tot 2,0 B9, B11, B16)
2 boringen tot 3,0 met peilfiiter met fiiterstelling van 2,0 tot 3,0 

Voor het indicatief grondonderzoek zijn iangs de watergang 6 boringen tot 1,5 uitgevoerd 
(B02 ifm 
Een tekening van de onderzoekslocatie met de posities van de geplaatste boringen is weer-
gegeven in bijlage 

Tijdens het veldwerk is vooral gelet op eventueel zintuiglljk waarneembare verontreinigingen. Bij 
de grondboringen is van het opgeboorde materiaal de geur, kleur en grondsoort beschreven.
Tevens is tijdens het verrichten van de boringen nagegaan of asbestverdachte materialen in de 

opgeboorde grond aanwezig zijn. Tijdens de bemonstering van het grondwater is het 
grondwater eveneens zintuiglijk beoordeeld.

Het grondwater uit de peilbuizen Pb3 en Pb13 is op 15 januari 2016 bemonsterd. De 

werkzaamheden zijn uitgevoerd door de heer Kluijt van Adverbo.

Voorafgaande aan de bemonstering zijn de peilbuizen atgepornpt. Tijdens de bemonstering van 

het grondwater zijn de zuurgraad de geleidbaarheid en de troebelbeid van het 

opgepompte grondwater gemeten en is de grondwaterstand opgenomen,

Bodemopbouw en zintuiqljjke waarnemingen 

De globale bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie is op basis van de uitgevoerde 

boringen ais volgt:
0,0 tot 0,5 a 0,8 overwegend zand, matig fijn en klei, zwak tot matig zandig 

0,5 a 0,8 tot 3,0 boordiepte); klei. matig zandig, zwak siltig 

De bodem ter plaatse van de te verbreden watergang bestaat uit zand B22, B24, B25) en 

klei 

in de grond en op het maaiveld zijn geen bijzonderheden (waaronder asbestverdachte 
materialen) waargenomen die zouden kunnen duiden op een bodemverontreiniging.

Verkennend (water)bodemonderzoek Amaliapiein te Leiderdorp 

Projectnummer 15.10.0514.0434 
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De toestroming van het grondwater naar de peilbuizen is goed. De boorstaten zijn als bijlage 3 
aan het rapport toegevoegd. ln tabel 1 ziin de tijdens de veldwerkzaarnheden verrichte 
metingen aan het grondwater weergegeven.

Tabel Gegevens grondwater 
V 

Peiibule Filter Grondwateretand pH (zuurgraad) Ee (geieidbaarheid Treebelheid Zintuigiijlre 
Stelling 

U waarneming 

P233 2,0 3,0 1,50 6,61 608 38,8 geen bijzonderheden 

Pb13 2,0 3,0 1,50 6,55 600 31,7 geen bijzonderheden 

De gemeten waarden voor de zuurgraad en het geleidingsverrnogen duiden niet op een 
afwijking.

Verkennend lwatermociernonderzoek Amaliapiein te Leiderdorp 
Projectnummer 15.l0i05l4.0434 
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LABORATORIUMONDERZUEK 

Analyseselectie 

De uitvoering van de chemische analyses heeft plaatsgevonden volgens de geldende NEN 
normen die van belang zijn bij bodemonderzoek. De chemische analyses zijn uitgevoerd door 
Omegam uit Amsterdam. Dit laboratorium is door de "Raad voor Accreditatie” geaccrediteerd.
De (gecorrigeerde) analyseresultaten zijn getoetst middels de Boderntoets- en Validatieservice 

De analysecertificaten en de toetsingsresultaten zijn als bijlage 4 (grond) en bijlage 5 
(grondwater) aan het rapport toegevoegd.

Groridonderzoek 
Voor de analytische bepaling van de bodemkwaliteit zijn op basis van de geografische 
verdeling, bodernrnateriaal en de zintuiglijke waarnemingen de volgende grondmengmonsters 
geanalyseerd:

Amaliagleiri', bovengrond 
lvlivii: eoi to-so) 1 Pbosro-so) eo5(o-so) Boem-so) f Bono-50); zand, zimuigiijk schoon 
MM2; aos(o~so) eoe<o-so) aio(o-so) emo-so) Pbis(0~5o); zand zinturgiijk schoon 
Mi/is; a12(o-so) e1s(o-so) stem-so) emo-so) klei, ziniuigiijk schoon 

Arnaliaglein' ondergrond 
MM4: B11(80-100) Bl1(100-150) B2(50-100) PbO3(80-100) Pb3(t00-150); klei, zintuiglijk schoon 
MM5: B16(50-100) B16(lOO-150) Pbt3(80-100) Pbl3(tOO-150); klei, zintuiglijk schoon 

Te verbreden watergang 
MM6; B20(O-50)/B20(lOO-150)/B21(O-50)/B21(100-'l50)/B24(0-50)/B24(50-100)/B25(0-50)/ O04 50)
MW; szzro-so) ezznoo-iso) azaro-so) ezsnoo-iso)

De grondmonsters zijn geanalyseerd op het standaard NEN pakket. Het standaard NEN pakket 
voor grond bestaat uit de volgende parameterst 

zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink);
polychloorbifenylen 
polycyclische aromatische koolwaterstotfen (PAK 
minerale olie.

Om de voor de betreffende bodemsoort geldende achtergrond- en interventiewaarden te 
kunnen berekenen is van de grond(meng)monsters het lutum- en organische stofgehalte 
bepaald. De grond(meng)rnonsters zijn op het laboratorium voorbehandeld conform 
Accreditatiesohema AS3000. De toetsingsresultaten van de grondanalyses zijn weergegeven in 
tabel 

Grondwateronderzoek 
Het grondwater uit Pb3 en Pb13 is geanalyseerd op het standaard NEN pakket. Het standaard 
NEN pakket voor grondwater bestaat uit de volgende parameters:

zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink);
vluchtige aromaten (BTEX) en nattaleen;
gechloreerde koolwaterstoffen;
minerale olie 

De grondwatermonsters zijn op het laboratorium voorbehandeld conform Aocreditatiescherna 
ASSOOO.De toetsingsresultaten van de grondwateranalyses zijn weergegeven in tabel 

1 
Bodem Toets en Validatieservice (BoToVa), ministerie van infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Leefomgeving 

Verkennend (water)bodemonderzoek Amaliaplein te Leiderdorp 
Projectnummer t5.l0.05i4.Cl434 
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Normering 

De analysereeultaten van grond en grondwater zijn beoordeeld aan de hand van de streef~ en 
interventiewaarden uit de "Circulaire bodemsanering per 1 juli 20i3"2.De in deze circulaire 
genoemde toetsingswaarden dienen te worden gehanteerd om te beoordelen of sprake is van 
(ernstige) bodemverontreiniging.
Voor de achtergrondwaarden voor grond is gebruik gemaakt van bijlage B bij de “Regeling 
bodemkwaliteit”3.De genoemde toetsingewaarden voor grond gelden voor een 
etandaardbodem organische stof en 25% lutum)

indien geen conoentratieoversohrijdingen ten opzichte van de achtergrondwaarden voor grond 
en de streetwaarden voor grondwater worden aangetoond, wordt de bodem (grond en 
grondwater) bestempeld als niet verontreinigd. Een en ander geldt voor de onderzochte 
parameters die in het kader van het onderzoek ziin geanalyseerd.

Achtergrondwaarde voor grond en Streefwaarde voor grondwater 
De achtergrondwaarde grond (AW 2000) geeft het landeliike achtergrondgehalte weer in grond.
De streefwaarde grondwater geeft het landelijke aohtergrondgehalte weer in het grondwater.
De achtergrondwaarde grond (AW 2000) en de streefwaarde grondwater geven het uiteindelijk 
te bereiken kwaliteitsniveau voor de bodem aan, waarbij sprake is van een duurzame 
bodemkwallteit. Dit betekent, dat de achtergrondwaarde voor grond en de streeiwaarde voor 
grondwater het niveau aangeven dat bereikt moet worden om de functionele eigenschappen die 
de bodem voor de mens, plant en dier heeft, volledig te herstellen.
De achtergrondwaarden voor grond zijn echter afhankelijk van het bodemtype, doordat zij 
gekoppeld zijn aan het gehalte organische stoten lutum van de te onderzoeken grond. Door 
middel van de bodemtypecorrectieformules zijn de achtergrondwaarden voor de te 
onderzoeken grond te berekenen.
Wanneer de achtergrondwaarde wordt overschreden, wordt gesproken van een lichte 
verontreiniging.

Tussenwaarde of NO-criterium 
Ale criterium voor het uitvoeren van een nader bodemonderzoek geldt het zogenaamde NO-
criierium. Het NO-criterium voor grond wordt berekend door:
NOC (achtergrondwaarde interventiewaarde)/2 
Het NO-criterium voor grondwater wordt berekend door:
NOG (streefwaarde intenfentie-waarde)/2 
Wanneer het NO-criteriurn wordt overschreden, wordt gesproken van een matige 
verontreiniging.

lnterventiewaarden 
De lnterventiewaarden geven de concentratleniveaue voor verontreinigingen in grond en 
grondwater aan, waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de 
functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant en dier. Bij gehaltes boven de 
interventiewaarden is er sprake van ernstige (sterke) bodemverontreiniging.
Er is sprake van een “geval van ernstige bodemverontreiniging” indien voor tenminste een stof 
de gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 m3 bodemvolume in het geval van grond~
of eedirnentverontreiniging of 100 ma bodemvolume in het geval van grondwatenrerontreiniging,
hoger is dan de interventiewaarde.

2 uit; Staatscourant 27 gtmi 2013, laars 
3 Uit: Staatscourant 21 december 2007, 247 

Verkennend (watenbodemonderzoek Amaliaplein te Leiderdorp 
Projectnummer i5.t0.0514.0434 

M Pagina 10 van 15 



Z/16/025267/48728



Z/16/025267/48728

M 
VERWERKING VAN DE ONDERZOEK-SGEGEVENS 

Beoordeling en interpretatie 

Bovengronci 
De zandgrond zintuiglijk schoon, is niet verontreinigd met de geanalyseerde 
parameters.
De zanclgrond zintuiglijk schoon, is licht verontreinigd met PCB's.
De kleigrond zintuigliik schoon, is licht verontreinigd met PAl-Cs en PCB*s.

M 

Ondergrond 
De kleigrond zintuiglijk schoon, is licht verontreinigd met kwik en PCB”s 
De kleigroncl zintuiglijk schoon, is licht verontreinigd met PCB*s.

Te verbreden watergang 
De zandgrond is licht verontreinigd met PCB`s 

M 
De kieigrond is licht verontreinigd met kwik en minerale olie.

Op basis van een indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit is zowel de zanclgroncl 
als de kleigrond geclassificeerd als °industrie“.

1 crew? f 0 'Ba 
_„8ariun1 

miurn 

Tabel Orersr¿¿idi¿wfabefibnvfëfrør¿nd 
0 

Co Cu Hg 0 Pb 
flíwik 

ïišeen 
0 imam;0 fj Zink 

ffllfi.

-olie is-mm) xzlšaorfil 

Bovengrond 

0,58 0,008 

Mme ss 3,4 5,8 0,06 41,5 0,02 

Ondergrond 

Mivi-4 
5,2 17 0,22 0,006 

ra 7,7 17 0,16 

mm LGQG-)!7d8 
Blanco/@: Achtergrondwaarde en/of deteciiegrens /\S3000 (barium niet toetebaar)

x Achtergrondwaarde 
xx 1 e Tussenwaarde 

M lnterventiewaarde 

Samenstelling merigmonsters 
MM1: B01(0»50) PbO3(O-50) B05(0-50) B06(O~5O) Zand, Zinluíglíjk schoon 
MMZJ BO8(0-50) B09(0-50) B10(O~5O) B1 Pb13(0-50); zand ziniuíglljk Schoon 

W B12(0~50) B15(O~50) 816(0-50) B17(0-50) klei, Zintuiglijk Schoorl 
MM4: B11(80~700} B11(100-150) B2(50-100) PbO3(80-100) Pb3(100-150); klei, zintuiglijk schoon 

B16(100-150) Pb13(80-100) Pb13(100-150); klei, Zinluigll¿ík Schoon 
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Tabel overschnfdingstevbel lndlcatiefggrondondßerzoek 
re¿ørmexfrrrerrre :ea hier peer ou: te zekers. Paars 

gt 
f ~rmom een eafiumg ooge ttgxaietx 

g te nrieeift 915% item; gem;

verdiepen wetergang 

MMS 1 22 5,1 1a,oe}15 L N 9 L 34 1,1 0,00 

Legenda 
Blanco/@: Achtergrondwaarde en/of deteotíegrens AS3000 (berium niet toetsbaar)
x Acntergronclwaarde 
xx Tussenwaarde (77 

1 lnten/entieweerde 

Samenstelling mengmonsters 
MM6; B20(O-50)/B20(100-150)/B21(O-50)/B21(100-150)/B24(0-50)/B24(50-100)/B25(0-50)/B25(100~150)
MM7; B22(0-50) B22(100-150) B23(0«50} B23(100-150)

Grondwater 
Uit de toetsing van de anatyseresultaten (tabel van het grondwater blijkt het volgende:

Het grondwater in Pb3 is licht verontreinigd met barium en xylenen;
Het grondwater in PD13 is licht verontreinigd met berium, zink en xylenen.

Tabel overscnnjdingstebe/ grondwater 
Peil Filter 

filter diepte 
Ba Cd C0 Cu Hg Pb M0 Ni Zn min.

olie 
CKW Aromaten 

PD3 2`0~i3\O 

Uut)

PD13 20-3,0 5,2 -10,05 9,1 88 

Legende:
J Streefwaarde en/of detectiegrens /\S3000 

x J Streefwaarde 
xx Tussenwaarde 

lnlerventiewaerde 

Toetsing hypothese en interpretatie 

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat de gestelde hypothese van een 
“onverdachte” locatie niet wordt bevestigd.

ln de bovengrond zijn plaatselijk lichte verontreinigingen aangetroffen met PAK'e en PCB's.

De ondergrond bevat lichte verontreinigingen met kwik en PCB”e.

Het grondwater bevat iiohte verontreinigingen met bariurn, zink en xylenen.

Verkennend (watedbodemonderzoek Arnaliaplein te Leiderdorp 
Proiectnumrner 15„10.0514.0434 
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WATERBODEMONDERZOEK 

De gemeente Leiderdorp heeft het voornemen de bestaande watergang te verbreden. Ter 
plaatse van deze watergang ca. 150 oa. 5 meter, 1,8 is verkennend 
waterbodernonderzoek ter plaatse van de waterbodem.

Veldwerkzaamheden 
Het slibonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5720; “Strategie voor het uitvoeren van 
verkennend onderzoek Onderzoek naar de rnilieuhygienische kwaliteit van waterbodem en 
baggerspecie".

Milieu adviesbureau Adverbo is als opdrachtnemer onafhankelijk van de opdrachtgever. Tussen 
beiden bestaat geen relatie als bedoeld in paragraaf van de BRL SIKB 2000.
De veldwerkzaarnheden zijn onder certificaat uitgevoerd volgens de BRL SEKB 2000, VKB-
protocol 2003.
De bemonstering is op 8 januari 2015 door de heer Voorbij van Veldxpert uitgevoerd.
Tijdens de uitgevoerde iocatie inspectie zijn er ter plaatse van de watergang en de oevers geen 
bijzonderheden waargenomen die kunnen duiden op een eventuele verontreiniging van de 
waterbodern.

Van de watergang zijn 6 steken van het slib genomen (SIO1 Sl06). Bernonstering van het 
sšib heeft plaatsgevonden vanaf de kant. De posities van de uitgevoerde slibsteken zijn 
weergegeven op de situatietekening welke in bijlage 2 is opgenomen.

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is het slib en de direct onderliggende vaste 
bodem zintuiglijk beoordeeld op het voorkomen van eventuele afwijkingen die kunnen duiden 
op een bodemverontreiniging. Van elk monsternamepunt is, met behuip van een zuigerboor, de 
slibdikte bepaald en zijn de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden beschreven. Tevens is het 
slib geïnspecteerd op het voorkomen van asbestverdaohte materialen. De boorstaten, die op 
basis van de veldwaarnemingen zijn vervaardigd, zijn in bijlage 3 opgenomen. De 
veldwaarnemingen zijn opgenomen in onderstaande tabel 

fm-'>f4=rsfdirrøeversbem¿¿ßfsrf¿ø Waferbødsn 
:mere nummers j s 1 .mintifnai@.* Fïïïfïífifiinriéåisesnds 

Étrlthsiekeriiijfj drive slib mem;
I Looatiel I Sl01t/m Sl06 I L 1 Hom j geen geen L zand/klei j 

De hoeveelheid siib wordt geraamd op 82,5 ma.
Laboratoriumonderzoek 
De chemische anaiyses zijn uitgevoerd door Eurotins Omegam te Amsterdam. Dit is een 
door de "Raad voor Accreditatie” geaccrediteerd laboratorium. ln het laboratorium is van de 
individuele slibmonsters een slibrnengrnonster samengesteld. Het betreft de volgende 
mengrnonster:

MM slib: Sl01 SlO6 

Het mengrnonster is geanalyseerd op het standaard pakket voor regionale oppervlaktewateren.
Het betreffende pakket bestaat uit de volgende analyses:

zware metalen (barium, oadmiurn, kobalt, koper, kwik, lood, moiybdeen, nikkel, zink);
poiyoyciische aromatische koolwaterstotfen (PAK (10 VRCilVl));
polychloorbifenyien 
minerale olie.

Verkennend (watenbodemonderzoek Amaliaplein te Leiderdorp 
Projectnumrner 15.10.0514,0434 
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Orn de voor de betreffende bodemsoort geldende achtergrond- en lnterventiewaarden te 
evens het lutum- en/of organische stofgehalte bepaald De 

monstenfoorbehendeiing en analyses zijn uitgevoerd conform Acoredštatiesoherna ASZ-33000 
kunnen berekenen ist 

Het arielysecertificaat 

tt it- ff 1 2 B A 

is opgenomen in bijlage 

Verwerking onderzoeksgegevens 
De resultaten van de uitgevoerde analyses zijn getoetst middels de Bodemtoets- en 
Vaildatieserviee (BoToVa). De toetsingstabellen zijn opgenomen in bijlage 6 Op basis van de 
uitgevoerde toetsing b 

Teile/5;lofëfëf¿gsfesvlfafe¿ 

lijkt het navolgende:

MM slib (SIO1 SIO6) industrie klasse A verspreidbaar verspreidbaar 
iiinmeeee ii 1-4 raf i ir; e im l 

Toetsing 
T1: Beoordeling kwaliteit grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
T3: Beoordeling kwaliteit van bagger en onn/angende bodem bij toepassing in een oppen/laktewaterllchaem 
T5: Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden op een aangrenzend perceel (landbodem)
T6: Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden in een zoet oppen/lekteweterlichaam 
Monstersamenstelling 
Slib MM1: 8/01 8/06 

Verkennend (water)bodemonderzoek Ameliaplein te Leiderdorp 
Projectnummer 15.10.0514.0434 
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SAMENVATTING, CONCLUSIES en AANBEVELINGEN 

Conclusies 

ln opdracht van de gemeente Leiderdorp, heeft Milieu adviesbureau Adverbo in januari 2016 
een verkennend (water) bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel Amaliaplein 
(ongenummerd) te Leiderdorp.
De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen herontwikkeling. Op de locatie zullen 
woningen en een supermarkt worden gebouwd. De locatie is momenteel onbebouwd.
Eveneens zal een bestaande watergang worden verbreed (compensatie Lidl). Ter plaatse van 
deze watergang is een waterbodemonderzoek (NEN 5720) uitgevoerd. Ter plaatse van de 
oever is een indicatief milieukundig onderzoek uitgevoerd.

De resultaten van het onderzoek zijn als volgt:

Verkennend onderzoek 
Zintuiglijk zijn op het maaiveld en in de opgeboorde grond geen bijzonderheden 
(waaronder asbestverdachte materialen) waargenomen die zouden kunnen duiden op 
een bodemverontreiniging.
De bovengrond bevat plaatselijk lichte verontreinigingen met PAK*s en PCB*s.
De ondergrond bevat lichte verontreinigingen met kwik en PCB's.
Het grondwater bevat lichte verontreinigingen met bariurn, zink en xylenen.

Samenvattend wordt geconcludeerd dat de grond en het grondwater plaatselijk lichte 
verontreinigingen bevatten. Gezien de lichte mate van verontreiniging wordt nader onderzoek 
niet noodzakelijk geacht.

Geconcludeerd wordt dat er geen rnilieukundige belemmeringen zijn voor de voorgenomen 
herontwikkeling van het terrein.

indicatief grondonderzoek 
De grond bevat lichte verontreinigingen met kwik, minerale olie en PCB's. Op basis van een 
indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit is de grond geclassiceerd als 'industrie'.

Waterbodemonderzoek 
Voor verwerking van het bij de baggerwerkzaamheden vrijkomende slib geldt het volgende:

Bij toepassing op of in de bodem is het slib geclassificeerd als jndustrieï 

Bij toepassing in een oppervlaktewaterlichaam is het slib geclassificeerd als “klasse 
Bij verspreiding op het aangrenzend perceel is het slib beoordeeld als W/erspreidbaar'.
Bij beoordeling op verspreiding in een zoet oppervlaktewaterliohaam is het slib 
geclassificeerd als °verspreidbaar”.

Aanbevelingen 

Het bodemonderzoek is steekproefsgewijs uitgevoerd. Het verdient daarom aanbeveling tijdens 
eventuele graafwerkzaarnheden in de grond alert te blijven op mogelijk verdachte 
waarnemingen op of in de bodem.

Verkennend (water)bodemonderzoek Amaliaplein te Leiderdorp 
Projectnummer 15.i0.05t4.0434 
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Datum: 05431-2016 
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Datum: O5-O1-201 6 
Bocxrmeesïer: Kluijt 

Gro¿dwateratand 150 
Fšeierentieviak: maaiveld 

Zand, matig Hin.matig humeua.
grijsbruin, Edelmanboor 

3 matig zandšq, zwak humans,
donkerbruin, Edeimannoor 

Klei, zwak grijsbmi¿.
Edelmanbocr 

Amaiiaplein te Leiderdorp 

Boñngz 

Datum:
Bøorrneester:

Referentievtak:

Bo¿ng:

Datumi 
Boormeester:

15.10.0514.0434 
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maaiveld 

Klei, matig zandâg, maiiq humeus,
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Uatumí G501-2016 ßaiumi 05-O1-2016 
Boormeesteri Kíuijt Boørmeestert Kluijt 
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Boring: B7 Boríng: B8 M 

Uaiumt 05-C›1«2G16 Daïum: 05-01-2016 
Boormeester: Kkuijt Boørmeester: Kluijt M 

Referentievlak: maaiveid Referentíeviak: maaiveid 

0 E3 nu 
Zana matig him matig mmeusb 
dOMefgf;i@„5Cge|mamO0f 
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Grcmdwateratand 150 
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Boormeester:
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grijsbrušrf. Edeimanbonr 
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Amalíaplein te Leiderdorp 
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Bo¿ng: B17 

Datum: 05-G1-2016 
íšcormeester: Kkuijt 

Rešerentieviak: maašveäd 
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donkerbruin, Edetmanboor 
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Boormeester:
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Legenda (conform NEN 5104)
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petlbuis 

casing 

H ttlter 

Grind, síltlg 

Grlnd, zwak zandtg 

Grtnd, matig zandlg 

Grtnd, sterk zandig 

Grínd, uiterst zandig 

Zand, ktelíg 

Zand, zwak siltig 

Zand, matig 

Zand, sterk stltíg 

Zand, uiterst síltig 

Veen, mineraatarm 

Veen, zwak klelïg 

Veen, sterk kleïig 

Veen, zwak zamdig 

Veen, sterk zandig 

blinde buis 

hoogste grondwaterstand 
gemiddelde grondwaterstand 
taagste grondwaterstand 

zand afdichting 

bentoniet/mikolietlklet afdichting 

H grind afdichting 

klei 

Klei, zwak slltig 

roei, matig ming 

Klei, Merk siltig 

roei, simg 

Klei, zwak zandíg 

mei, matig zandig 

Klei, sterk zandig 

leem 

Leem, zwak zandig 

Leem, sterk zandig 

overige toevoegingen 

zwak lwmeus 

matig humeus 

sterk humeus 

zwak grinarg 

matig grlndig 

sterk 

geur 

geen geur 

zwakke geur 

matige geur 

sterke geur 

uiterste geur 

olie 

IIS
E

E
S

 

geen olie-water reactie 

zwakke olie~water reactie 

matíge olie-water reactie 

sterke oile-water reactie 

uiterate olle-water reactie 
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geroerd monster 

ongeroerd monster 

votumerlng 

ovedg 

bijzonder bestanddeel 

Gemiddeld hoogste grondwaterstand 

grondwaterstand 

mamma 

rum 

M¿ltr 

Gemiddeld laagste grondwaterstand ww 

Qßrqv,



Z/16/025267/48728

ma 

Wnwsl 

11 ,mw'm'umr Wro 

mam 1 Mm_s a 



Z/16/025267/48728

if 



Z/16/025267/48728ewlfe 

Project 15.$,0.ü514.0434-Ameliaplein te Leiderdorp 

Certificaten 568636 

Tøetsing TJ2 ßeoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 

Toetsversie BoToVa Toetsdatum: 14 januari 2016 16:58 

Monsterreferentie 

Monateromschríjvïng 

0166506 

Anatyse I Eenheid ]Analyseres..§Gestand.Res.]Tøetsoordeel1 AW 1 T X I I 
Lutum/HL/mus 
Organische staf 

Lutum 

Dfoogrest 

droog rest 

Metalen ICP-AES 

barium 

cadrnium 

kobalt 

koper 

kwik FIA5/Fims 

molybcieen 

nikkel 

zink 

Minera/e olie 

minerale olie (florisií clean-up)

Polycycfiache koolwaterstøffen 

naftaleen 

fenantreen 

anthraceen 

fïuoranteen 

ber\zø(a)antraceen 

chryseen 

benzo(k)¿uoranteen 

benzo(a)pyreen 

benzo(ghi)pe-ryleen 

indeeno( l,2,3-<:d)pyreen 

Sommaties 

som PAK 

P0/ych/øarbifenylen 

Sømmaties 

sam PCBS 
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83.1 

0.05 

0.05 

0.12 

0.07 

0.35 

0.13 

0.05 

0.08 

0.06 

0.05 

0.001 

0.001 

0.001 

0.001 

0.001 

0.001 

0.001 

0.005 

33.1 

0.23 

0.05 

0.035 

0.12 

0.07 

0.35 

0.13 

0.035 

0.08 

0.06 

0.05 

0.0029 

0.0029 

0.0029 

0.0029 

0.0029 

0.0029 

0.0029 

0.020 

0.15 

102.5 

18.075 

95.75 

67.5 

2595 

20.75 

0.02 0.51 

5000 
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Mønsterreferentíe 

Monsteromschrijving 

0166507 

B10 Gil E38 B9 P1113 

Analyse I Eenheid fßxnalyseres.fCies'tand.Rea.1Toetsoørdea!Aw 1 T 

Lutum/Humus 
Organische stof 

Lutum 

Droogrest 

droeg rest 

Metalen ICP-AES 

barium 

cadmíum 

kobalt 

kamer 
kwik FKAS/Fíms 

mclybdeen 

nikke!

zink 

Minerale olie 

mineraíe mie (¿orisii ctearvup)

Po/ycyclische køolwaterstoffen 

naftaieen 

fenantreen 

anthraceen 

¿uoranteen 

benzø(a)antraceen 

chryseen 

benzo(l<}¿uoranteen 

benz0(a)pyreen 

benzo(ghš)pery!een 

indeno{1,2,3-cdšpyreen 

Samma-ties 

eem PAK 

Polych!oorbifenyIen 

PCB 1138 

Som/naties 

som F*CBs 

da 

84.6 

0.05 

8.05 

0.05 

0.05 

0.12 

0.06 

0.08 

0.05 

0.07 

0.05 

0.86 

0.58 

0.001 

0.001 

0.001 

0.001 

0.002 

0.002 

0.001 

6.008 

34.6 

0.23 

0.07 

0.035 

0.05 

0.035 

0.12 

0.06 

0.08 

0.035 

0.07 

0.035 

0.06 

0.58 

4 0.0033 

0.0033 

0.0033 

0.0033 

0.0095 

0.0095 

0.0048 

0.037 

0.15 

102.5 

18.075 

95.75 

67.5 

25915 

20.75 

1.9 Aw(wo) 0.02 0.51 

5030 

Max 

QMRM 

Pagina 2 van 5 
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Monsterreferenttie 

Monsteromschrêjving 

0166505 

Analyse Eenheid 1 Analyseres. |Gestand.Res.[Toetsøørdee!1 I I 1 AW T I 

Lutum/Humus 
Organische stof 

Lutum 

Droogrest 

droogrest 

Metalen ICP-AES 

barium 

cacimium 

kobalt 

koper 

kwik FIAS/Fíms 
lood 

molybdeen 

nikke\

zink 

Minerale ofie 

mineraie che ¿tarisil clean~up)

Polycyclisc/we køolwaterstaffen 

naftaleen 

fenantreen 

anthraceen 

¿uøranteen 

benzo(a)antraceen 

chryseen 

benzo(k}fíuorann-zen 

benzø(a)pyreen 

benzc›(ghi)peryíeen 

indenø(1.2,3-cc¿pyreen 

Snmmaties 

som PAK 

Polych/oorbifeny/en 

Sommaties 

som PCBS 

Pagina 3 van S 

76.4 

U.O6 

0.05 

0.82 

0.39 

0.79 

0.79 

0.55 

CLZ7 

0.28 

0.001 

0.001 

0.002 

0.006 

6.004 

0.002 

0.02 

75.4 

0.20 

0.07 

0.035 

0.82 

0.39 

0.79 

0.79 

0.55 

0.27 

0.28 

0.0029 

0.0042 

0.017 

0.0033 

0.025 

0.1117 

0.0083 

0.082 

3.9 AW(W0) 1.5 20.75 

4.1 AWUND) 0.02 0.51 

0.15 

102.5 

18.075 

95.75 

67.5 

2595 5000 
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Monsterreferervtie 0166510 

Mønsteromschrijving B16 (50400) B16 (50-100) B16 (100-150) Pb13 (80~100) Pb13 (100-150)

Analyse Eenheid §Anaiyseres.fGestand.Res.}Taetsøordeeí[AW f T l I 1 
uw 

Lutum/Humus 
Urganische stof 

Lutum 

W Droogresf 

dmegrest 

Metalen ICP-AES 

barium 

cadmium 

købalt 

M 
koper 

kwik FIAS/Fims 
lood 

mølybdeen 

make:

zink 

uw 

Minerale olie 

minerale oiie (¿orisil clean-up)

Polycyc/ísche koalwatersmffen 

naftaleen 

fenantreen 

anthraceer:

¿uoranteen 

benzo(a)antraceen 

chryseen 

benzo(k)¿uoranteen 

!:›enzo(a}pyreen 

benzo(ghi)peryleen 

indenø(1,2,3-cd)pyreen 

Sømmaties 

som PAK 

Pofychløorbifenylen 

M Sommat/'es 

som P035 

U/cz 

da 

da 

da 

35.9 

77.6 

0.16 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.35 

0.001 

0.001 

0.008 

0.003 

0.02 

0.017 

0.011 

0.06 

77.6 

0.16 

0.15 

0.035 

0.035 

0.035 

0.035 

0.035 

0.035 

0.035 

0.035 

0.035 

0.035 

0.35 

0.0030 

0.0030 

0.035 

0.013 

0.087 

0.074 

0.048 

0.26 

0.15 

102.5 

18.075 

95.75 

67.5 

2595 

1.5 20.75 

13 0.02 0.51 

5000 

Legenda 

W Geen toetsoordee! mogelijk 

Achtergrøndwaarde 

AWUND) maal Achtergrondwaarde (Industrie)

AW(W0) maa! Achtergrondwaarfie (Wonen)

Pagina 5 van S 
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Retie*

AA milieu-en adviesbureau 
de heer Mus 

Postbus 1105 
2302 BC LEIDEN 

Uw kenmerk 15.10.0514.0434-Arneliaplein te Leiderdorp 
Cris kenmerk Project 568636 
Validatieref. 568636__oertlficaat__v1 
Opdracbtverifioatieoode: HDRX»HF.iM«GYGJ~SELW 
Biilagetn) 3 tabei(len) 5 oliechromatogram(men) t bljlage(n)

Amsterdam, 14 ianuari 2016 

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de 
door u aangeboden monstera 

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter 
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins 
Ornegarn volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 
en/of in de bundel "Analysevooreohri¿en Eurofiris Ornegarn". De in dit onderzoek uitgevoerde 
onderzoekemethoden van de geaccrediteerde analyses; zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit 
analyse-certificaat opgenomen. De methoden ziin, voor zover mogelijk, ontleend aan de 
aocreditatieprogramrna's/echema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

ik wijs u erop dat het analyse-certiticaat alleen in ziin geheel mag worden gereproduceerd. ik vertrouw 
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van 
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u Contact op te nemen met onze klantenservice.

l-loogachtend,
namens Euro¿ne Omegarn,

ing. Tukker 
Manager productie 

Euroiine Omegam T +3t-(0)2O~597 66 80 IBAN Nl. 16 BNPA 0227667980 
Wenckbechweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANLZA 

NL~tt14 AD Amsterdam-Duivendrecht klanteneervice@omegam.nl BTW NL8139.67.132.B01 
Nederland www.omegam.nl KvK 34215654 
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Tabet 1 van 3 

ANALYSECERTlF!CAAT 

Project code 568636 
Project omschrijving 15.10.0514.0434-Ameliaplein te Leiderdorp 
Opdrachtgever AA milieu-en adviesbureau 

Monsterreferenties 
0166506 B1 B5 B0 
masse? E1010-«so)s11 
rnsssoa B12 B15 10-501 

C
U

 
C

E
 

10-50) Pas 
se 

Opgegeven bemonsteringsdatum 
Ontvangstdatum opdracht 
Startdatum 
Monsterccrde 
Matrix 

07/01/2016 
0710112016 
0166506 
Grond 

07101/2016 
07/01112016 
0166507 
Grond 

05I01/2016 
0710112016 
07l01I2016 
0166503 
Grond 

Monatervoorbewerkíng 
S /1183000 (steekmonster) uitgevaerd 
S gewicht artefact 

soort artefact 

Algemeen onderzoek fyaisch 

voorbewerking AS3000 uitgevoerd 

uitgevoerd 

uitgevoerd 

S droogrest 83,1 84,6 
S organische st1:1f(geo.voor lutum) 2,4 2,1 
S futumgehalte (pipetmethode) 3,4 

barium 
cadrnium 
kcbalt 
koper 
kwik PIAS/Fims 
lood 
molybdeen 
nikkel 
zink U

>C
l›(

1)
U

)C
f)C

fJ
(I3

0'
)C

H
 

rngikg ds 

Organische parameters niet aromatisch 
S mineraie ølie (¿orisil clearvup) ds 35 35 

U 111 WMMW_uw-H›jW 

uitgevoerd 

uitgevøerd 

76,4 

14,0 

0,05 0,05 0,06 

MUM 

0,20 0,20 0,20 

MW111-

Organische parameters aromatisch 
M F-*olycyclischa koolwaterstoffen:

S naftaleen 
fenantreen 
ahthraceen 
¿uøranieen 

ber1zo(a)antraceeh 
chryseen 
benzc›(k)¿uoranteen 
benzo(a)pyreen 
benzo(ghi)pery|een 
ir1deno{1 2,3-cd)pyreer1 
som PAK C

fi 

de 

mg/Kg ds 

Organische parameters gehalogeneerd 
Polychløorbifenyfen:

PCB -101 

PCB -138 
PCB -153 

sam PCBs 

da 

0,05 
0,12 
0,07 
0,35 
0,10 
0,13 
0,05 
0,08 
0,06 
0,05 

0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 

0,005 

0,05 
0,05 
0,05 
0,12 
0,06 
0,08 
0,05 
0,07 
0,05 
0,06 
0,58 

0,05 
0,82 
0,39 

0,79 
0,79 
0,40 
0,55 
0,27 
0,28 

4 0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0,002 
0,002 
0,001 
0,008 

0,001 
0,001 
0,004 
0,002 
0,006 
0,004 
0,002 
0,020 

oriófaøneveff¿cazhßemdéï:Hr:›Rx-HFJM~GYc;0J-šELw 
0 

5saa3ß„øen1fma1„v1 
W 
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„ti
 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 
Project omschrijving 
Opdrachtgever 

568636 
15.10.0514.0434-Ameliapiein te Leiderdørp 
AA milieu-en adviesbureau B.V 

Monsterreferenties 
01ess0s==s11(eo-100›B11(100-150)ezçsø-1o0)Pba<s0-100)Pba<100-150)
01sas1o==s16(s0-1oo)B16(50-100›e16(10o-150)P013(eo-100)P01a(100-150)

Opgegeven bemonsteringsdatum 
Ontvangstdatum opdracht 
Startdatum 
Monstercode 
Matrix 

0510112016 
07/01/2016 
0710112016 
0166509 
Grond 

051011201 6 
071011201 6 
07/0112016 
0166510 
Grond 

Monstervoorbewerking 
S AS3000(steekmonster)
S gewicht artefact 
S soort artefact 
S voorbewerking AS3000 

Algemeen onderzoek fysisch 
S droogrest 
S organische stof(gec„ voor íutum)

uitgevoerd 

uitgevoerd 

uitgevoerd 

uitgevoerd 

79,5 

S luturngehalte (pipetmethocie) 19,0 

Anorganieche parameters metalen 
bariurn 
cadmium 
kobait 
koper 
kwik(Hg)F1AS/Fims 
food 
moiybdeen 
nikkel 
zink 

de 

de 

Organische parameters niet aromatisch 
S minerale olie (¿orisit clean-up) ds 35 

Organische parameters aromatisch 
Po/ycyclische koolwaterstcffen.'

va 
<o10 

se 

naftaieen ds 0,05 

¿uoranteen 

benzo(a)antraceen 
chryseen 
be-nzo(k)¿uorante~en 
benzo(a)pyreen 
benzo(ghi)peryieen 
indeno(1,2,3-cd)pyreen 
som PAK 

de 

fenantre-en de 0,25 
anthraceen ds 0,05 

0,37 
0,14 
0,17 
0,10 
0,16 
0,10 
0,11 

77,6 

35,9 

<0go 

ons 
ze 

<o0s 
<ops 
<oms 

<o0s 

0,35 
M0W0WmmW_

Po/ychíoorbifeny/en:

PCB -101 
PCB -118 
PCB -138 
PCB -153 
PCB ~18O 
som PCBS 

de 
de 

de 

0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0,006 

0,001 
0,001 
0000 
0003 
0020 
0017 
0011 
0,060 

Opdrachtveríficaiíecode:HDRX'-HFJM~GYGJ-SELW Reit 568636_Cerïi¿C881„_v1 
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ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 568636 
Project omschrijving 15.10.0514.0434-Ameiiapleiri te Leiderdorp 
Opdrachtgever AA miiieu-en adviesbureau 

Opmerkingen analyses 

0pmerking(en) algemeen 

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor Eutum en vrij ijzer in de vorm van Fe203)
Het organische stefgehaite is gecorrigeerd voor het in het anaiyeecertificaat gerapporteerde Iuturngehaite. Indien het 
iutumgehalte niet ie gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een iutumgeheíie van (gemiddeld luturngehaite 
Nederiaridee bodem, AS3010//533210, prestatiebiad organische etofgehaite in grond/waterbodem). indien het vrij 
ijzergehaite is bepaald en groter is dan 5 is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat 
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voer groepeparameters 
De sorrrmatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf en bijiage 

Opdrachtverificatiecode: HDRXHFJM-GYGJ-SELW 568636Mcertificaat_v1 

we 

uw 

mum 
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Oiíechromatograrn 1 van 5 

GLIBONUERZOEK 

Monstercode 0166506 
Project omschrijving 15.10.0514.0434-Ameiiapieín te Leiderdorp 
Uw referentie B1 B5 B6 B7 Pb3 
Methode minerale olie (fiorisil clearvup)

OLIECHROMATOGFZAM 

cliefractieverde-ting 
minerale olie gehaite: <35 ds 

ANALYSEMETHODE 
Voorbewerking grond Extraotie gebaseerd op NEN 6978, incl. ¿orisil clean-up.
Voorbewerking AP04 Extractie conform NEN 6978, incl. ¿orisii clean-up.
Voorbewerkíng water Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, inci. ¿orisii iziearvup.
Anaiyse Gaachromatograaf met capiliaire koiom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie Raadpieeg voor de typering van de oiiesoort de OMEGAM oiiebibliotheek.

De volgende aanvuliende clean-up mogeiijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up 1 Vervviidert eventueie restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signaien is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kieiner dan de rapportagegrens worden geen oiiefractios weergegeven.

Opdrachtverificatiecode: HDRXMFJM-GYGJ-SELW Ref 568636„_c:ertificaat_v1 
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Oiieohromatogram 2 van 5 

OLlE~C§NDERZOEK 

Monstercode 0166507 
Project emschríjving 15.10.6514.0434-Ameliaplein te Leiderdorp 
Uw referentie B10 B11 B8 B9 Pb13 
Methode minerale olie c!ean~up)

OLIECHROMATOGRAM 

oíiefractieverdeling 
minerale olie gehalte: <35 ds 

WU*

ANALYSEMETHODE 
Vøcrbewerking grond 
Voorbewerking AP04 
Voorbewerking water 

Exfractie gebaseerd NEN 6978, incl. clean-up.
Extractíe cnnform NEN 6978, incl, ¿oršezii mean-up,
Extractše gebaseerd op ISO 9377-2, incl. ¿orisíi clearwup.

Analyse Gaschromatøgraaf met capillaire koiom en vlamícmisa¿e detectie.
Interpretatie 

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up Verwijdert eventuele restanten natuuršijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de aignalen ia geen maat voor de ccmcentratie van de in het monster.
(Het chromatogram heeft een varíabefe schaalindeling)

Bij een míneraie otše gehalte kleiner dan de rappørtagegrens werden geen øššefracties weergegeven.

Raadpleeg voor de typering van de oíšesoort de GMEGAM oliebiblicnheek.

uw 

Opdrachtveríficaïiecode: HDRX~HFJM~GYGJ~SELW 568636„certi¿caat_v1 
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Ctiechrumatcgram 3 van 5 

ULIBONDERZOEK 

Mcmstercode 0166508 
Profeet omschrijving 15.10.0514.0434-Ametšaplein te Leiderdorp 
Uw referentie B12 B15 B16 B17 B18 
Methode minerale olie (¿orisil clean-up)

OLFECHROMATOGRAM 

otiefractieverdeting 

OLIEFRACTIEVERDELING 

1Ta<:tie>C10-C19 14%
fractie C19 O29 49 
fractie C29 C35 33 
fractie C35 C40 5 

minerale olie gehalte: 44 ds 

ANALYSEMETHODE 
Vøorbewerkíng grond Extractie gebaseerd op NEN 6978, ¿arisil ctean-up.
Voorbewerking AP04 Extractia confcrm NEN 6978, clean-up.
Voorbewerking water Extractêe gebaseerd op 180 9377~2, incl. ¿ørisil clean-up.
Analyse Gascxhromatograaf met capillaire kolom en vtamionisatie detectie.
Interpretatie Raadpieeg vaar da typering van de olie-soort de OMEGAM oliebiblíotheek.

De volgende aanvullende clean-up møgeliikheden kunnen worden aangevraagd:
Veen ctean-up Vervvijdert eventuele restanten natuurlijke verbêndingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat vaar de concentratie van de olie het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaatíndeling)

Bij een minerale atie gehatte klešner dan de rappmtagegrens wørden geen otiefractiea weergegeven.

Opdrachtverificatiecßdeï HDFUQHFJM-GYGJ-SELW 55353'5_„Cef¿¿C3ëï_V7 
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Otieehromatogram 4 var: 5 

OLIE-ONDERZOEK 

Monstercode 0166509 
Project emechríjvíng 15.10.0514.0434-Ameliaplein te Leiderdorp 
Uw referentie B11 (80-100) B11 (100-150) B2 (50-100) (80-100) Pb3 (1004 50)
Methode minerale olie (¿erisíl ctean-up)

OUECHROMATOGRAM 

ošiefrectieverdelíng 
mineraie alie gehalte: <35 ds 

4I!M!l°1 

RNW,

*VMUG 

910%

HCW*

ANALYSEMETHQDE 
Voorbewerkíng grond Extractše gebaseerd ap NEN 6978, incl. ¿oriei! ok-aan-up.
\/eorbewerking APO-4 Extractie conform NEN 6978, inch ¿orisíl cfean-up.
Voorbewerking water Extrectie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. ¿efisii cšean-up.
Ana\yee Gaechromatogreaf met capštfaire kotom en vlamionieatie detectie.
Interpretatie Raadpleeg voor de typering van de oliesoert de OMEGAM ošiebibliotheek.

De volgende aanvullende ciean-up mogeiijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen ciean-up Verwijde¿ eventuele reetanten natuurtijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signašen is geen maat vøor de concentratie van de oïie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabeíe echaalindeiing)

Bij een minerale olie gehaïte meiner dan de rappeñagegrene woróen geen oliefracties weergegeven.

Opdrachtverífícatšecoder HURX~HFJM›GYG.J-SELW 56ß636_ceftificaatWv1 
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Oliechromategram 5 van 5 

OLlE~ONDERZOEK 

Monstercode 0166510 
Proie-ct omechrijving 15.10.0514.0434-Amellapiein te Leiderdorp 
Uw referentie B16 (50-100) 816 (50-100) B18 (100-150) Pb13 (80-100) Pb13 (100-150)
Methode minerale alle (¿orisil clean-up)

V 

om-tcHRoMAToeFiAM 

rliim 

we 

i 

AAAA M 

2 l 

cliefractieverdeling 
minerale olie gehalte: <35 ds 

ANALYSEMETHODE 
Voorbewerking grond Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. flnrisil clean-up.
Voorbewerking APO4 Extraciie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Vciorbewerkíng water Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.

Analyse Gaschromatograaf met capiliaire kolom en vlamlønisatie detectie.

W 
interpretatie Raadpleeg voor de typering van de olíesnort de OMEGAM øiiebiblioiheek.

De volgende aanvullende clean-up mcigeliikheden kunnen worden aangevraagd:
Veen cleamup Verwiidert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoøgte van de signalen is geen maar voer de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olle gehalte kleiner dan de rappoilagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

M 
Opclracntveri¿caiiecode: Hl3RX›HF.lM-GYGJ-SELW 

563636_0@flïflGä¿l„V1 
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ANALY-ÉECERTEFICAAT 

Project code 568636 
Project omschrijving 15.16.0514.1J434-Amehaplern te Lozáerdorp 
Opdrachtgever AA milieu-en adviesbureau 

Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000 
ln dit analysecertifioaat zijn de met gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het 
"Aooreditatiesohema Laboratorlumanalyses voor grond-, waterbooem- en grondwateronderzoek (AS SIKB Het 
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemothoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het 
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verriohtíngenlljst LO86 van Euro¿na Omegam BV.

Samolemate 
Droogrest 
Organische stof voor lufum)
Luturngehalte (plpetmethodo)
Barium 
Cadmlum 
Kobalt 
Koper 
Kwik 

Lood 
Molybdeen 
Nikkel 
Zínk 
Minerale olie (¿orisil clean-up)
PAKS 
PCBs 

Conform AS3000 en NEN-EN 16179 
Conform AS301O orestatšeblad 2 
Conform AS3010 prestatieblad 3 
Conform AS3010 orostatleblad gelijkwaardig aan NEN 5753 
Conform AS3010 prostatieblad NEN 6966 en destructše conform NEN 6961 
Conform AS3610 prestatieblad NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
Conform AS3010 prostatioblad NEN 6966 en clesfructie conform NEN 6961 
Conform AS301O preotatieblad NEN 6966 en destruofše conform NEN 6961 
Conform /5.33610 prestatloblad NEN-ISO 16772 en dostructie conform NEN 
6961 
Conform AS301O prestatšeblad NEN 6966 en de-struotie conform NEN 6961 
Conform AS-33010 preotatieblad NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
Conform A8301O prootatšeblad NEN 6966 en clestruotle conform NEN 6961 
Conform 11183010 prestatleblacl NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
Conform AS301O prostatieblad 7 
Conform AS3010 prestatleblacl 6 
Conform AS3010 prestatieblad 8 

üpdraohtverifioaflecode: HDRX~HFJM~GYGJ-SELW Ren 563536 cem¿caat V1 
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Pmgect l5.10.0§14.0434-A„malíapieín na Leiderdorp 

Cemñcaten 568641 

Toetsing 121 Beanmešing kwaliteit van grond an ßaggar tuwasašng ap 
of in de Irmdam 

"mawveresie ßoïuva `Tce:!:m2atum:M januari 2316 17 G6 

Mansterrreferervtíe 

Mønstammschrijvšrxg 

01156524 

aan B20 az; 521 

Makyse i Eennem fAnaíyserè±:.!(iestand„Res.[Tme:mø«nrdeeäI 
f 

AW WU 

Lutum,/Humus 

Organšsmë amf 

Lutum 

Mem/en 
børšum 

cadmšum 

købaic 

koper 

m.51Fems 
Gom: (Pm 

mah,/bdeen 

nškkeï 

Mfneraie atie:

miweraïa mm (Ficwißši cteafrufa)

Pøiycfycfißche kwlwaterrfsmffen 

naftaieen 

fenantrean 

amthrameen 
fïuoram¿esn 

t›enz:::(a)antraceew 

chryseen 

benzo(k)¿unran:een 

benzo(a)m/reen 

t::enzø(ghš}çsery!ezen 

inc2en<›(1,2,3~m)pyreen 

ßomrnaties 
mam PAK 

Pøíycmaorßifènyløn 

PCE 52 

PCE 118 

PCE 180 

Somrrraties 
mm PCBQ 

da 

da 9 

am 32%

dg ws 0.95 

ua 0,13 

0.28 

da;

ds 0.09 

da 9.13 

dan 6.66 

cm 0.001 

di; mi G001 

ma 0.002 

da 
0.0012 

ds 0.062 

34.3 

0.23 

0.03 

0.635 

0.13 

(LOT 

0.28 

0.14 

0.35 

0.09 

0.13 

0.06 
0.03 

0.0035 

033035 

0.0650 

0.6035 

0.010 

ÖJ3050 

0.0480 

Hi 

Lfá 

Wii 

IQG 

INC) (Mi 

Tnemowmem rnonfsteër 0166524:
M f 

Kßaßse indust¿fa 
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Mønsamrre¿zrentfe M66525 
Mßnstermmzmhrijv¿ng B22 B22 323 E123 

Aw war; mm V 

Lutum/Humuß 
Orgamïwezhex stof 

Lu 

Drmgresr 

G mog re 

Mmfaløn 

Uarmm 

cmimium 

UIQ)

kupaw 

kwik mamma 
Ewa!

mmïyhfjaen (MM 

nišøicek 

Zink 

Minerale wife 
mmerar¿a om cíeanmp)

Pcølycycwche kan/wi-xt'er§mff“ef›

nafmßmen 

fenantrøeem 

anmracefm 

mmmnte-an 

henzašaia mmrzean 
cnryaeen 
banzwíkf¿uarantrmn 

ímnzc›(a)pymem 

imnm(gm}peMaen 

indøznaí 

Sammaties 
PAK 1411)

Pa/ycmøarbifenyiøn 

PCE 52 

PCE3 101 

i*CB lliñ 

PCE! 153 
P06 im 

fšammatie¿ 

da)

de;

da 

as 
na 

Us 

da 

mgiícg CIS 

da 

da 

nis 

de 

mgíkg 

117.4 

0,17 

0.05 

4 CL05 
(M315 

0.65 

0.03 
a 0.05 

13.65 

0.05 
4 (LQFS 

KH45 

EMÉICJE 

0,302 

Q1391 

0.902 

CLOBI 

0.0101 

77.6 

nc 0.19 

0.035 

0.035 

O„035 

OJ39 

0.65 

0.05 
0.035 

0105 
0„035 

0.0733 

11.43 

-vi 0.0021 

0.0021 

0.0021 

011021 
0.6061 

ILQGZI 

0,610 

KNQS:

If-

Wifi 

0.212 FHM 
[Twemoørde¿l 6366525:

V 

V 

W 
U 

ßfxmgge ënfjßgçgrig M 

1 
Legemda 

Gwen tmetwørdee! mmgeiiju 

am Achtergromíwaarde 
IM) Enáu¿me 

WU wanen 
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Project 15.10.051-4.0434-Ameliapíeín te Leiderdorp 
Certificaten 568641 

Toetsing T.12 Beoordeling kwalitaít van grand volgens Wbb 

Toetsversia Bo1"oVa Toetsdatum: 14 januari 2016 17 06 

Monsterreferentie 

Monsteromschrijving 

0166524 

B20 B20 100-150 021 B21 100-150) B24 B24 (50-100) B25 
025 (100-150)

Analyse i Eenheid 1 Analyseres. }Gestand.Res.lToetsoordeel 1 AW T I 

Lutum/Humus 
Organische staf 

Lu tu rn 

Droogrest 

droogrest 

Meta/en ICP-AES 

barium 

cadmium 

kobalt 

koper Cu)

kwik. FIAS/'Fims 
lood 

moíybdeen 

nikkel 

zink 

Minerale olie 

minerale olie (¿orisiß cíean-up)

Po/ycyclische koolwatersmffen 

naftaieen 

fenantreen 

amthraceen 
¿uoranteen 

W 

benzo(a)antraceen 

chryseen 

benzc>(k)¿uoranteen 

benzo(a)p«/veen 

benzo(ghi)per\/leen 

inc1eno(1,Z,3-cd)pyreen 

W Sømmaties 

som PAK 

Po/ych/oorüifeny/en 

Sommaties 

som PCBS 

Pagina 1 van 2 

da 

de 

84.8 

0.06 

0.05 

0.13 

0.07 

0.20 

0.14 

0.15 

0.09 

0.13 

0.06 

0.06 

0.001 

0.001 

0.001 

0.001 

0.002 

0.002 

0.001 

0.008 

84.8 

0.23 

0.08 

0.035 

0.13 

0.07 

0.28 

0.15 

0.09 

0.13 

0.06 

0.06 

0.0035 

0.0035 

0.0050 

0.0035 

0.010 

0.010 

0.0050 

0.040 

0.15 

102.5 

18.075 

95.75 

67.5 

2595 

20.75 

2.0 AW{IND) 0.02 0.51 

5000 
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Monsterreferentie 

Monsteromschrijving 

0166525 

B22 822 (100-150) B23 B23 (100450)

Amašyse 
0 

H 

f Eenheid I Anatyseres. åGe§1:arnd„Res.f Tøetaoordeei 

Lutum/Humu¿ 

Organische stof 

Lutum 

Drøogrest 

droog rest 

Metafen ICP~AE5 

barium 

cadmium 

kobalt 

koper 

kwik FIA5/Fims 
lood 

mošybdeen 

nikkel 

zink 

Minerale alie 
minerale olie (¿orisil clean-up)

Pofycyc/ische koølwaterstaffen 
naftaleen 

fenantreen 

anthraceen 
¿uøranteen 

benzc›(a)antraceen 

chryseen 

0enz0(k)fïuoranteen 

benzo(a)pyreen 

benzo(ghi)peryFe-en 

indeno(1,2,3-cd)pyreen 

Sommaties 
sam PAK 

Polych/eorb/fenylen 

Sommaties 

som PCBs 

da 

da 

17.4 

77.6 

0.17 

IL8 

0.05 

0.05 

0.05 

0.09 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.65 

0.001 

0.001 

0.001 

0.001 

0.002 

0.001 

0.001 

0.006 

77.6 

0.19 

0.19 

0.035 

0.035 

0.035 

0.09 

0.05 

0.05 

0.035 

0.05 

0.035 

0.035 

0.45 

0.0021.

0.0021 

0.0021 

0.0021 

0.0061 

0.0030 

0.0021 

0.020 

1.3 Awuwo)

0.15 

102.5 

18.075 

95.75 

67.5 

2595 

0.02 0.51 

5000 

I Legenda 

Geen toetsoørdee!

x AWUND) x maar Achtergmndwaarde (industrie)
x AW(WO) x maal Achtergrondwaarde (Wonen)

Achtergmndwaarde 
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AA milieu-en adviesbureau 
Tav. de heer Mus 
Postbus 1105 
2302 BC LElDEN 

Uw kenmerk 1 15.10.0514.U43-4-Ameliapiein te Leiderdorp 
One kenmerk Project 568641 
Validatierei'. E›6864t„„oerti¿caat__v1 
Opdraohtverl¿catiecode: TXBE-ARHB-HWUG~AHKX 
Bijlage(n) 1 2 tabel(len) 2 oliechromatogram(men) 1 bijlagein)

Amsterdam, 14 januari 2016 

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de 
door u aangeboden monsters.

De reeuitaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter 
beschikking werden gesteld 

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Euro¿ns 

Qrnegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geidende accreditatie-certificaat L086 
en/of in de bundel “Analysevoorschrifteri Euro¿ne Omegarn". De in dit onderzoek uitgevoerde 
onderzoeksrnethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit 
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontieend aan de 
aooreditatieprogrammae/eohema's en NEN- EN- en/of lSO-voorschriften.

ik wiis u erop dat het analyse-certificaat alleen in ziin geheel mag worden gereproduceerd. lk vertrouw 
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van 
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogaohtend,
namens Eurofins Ornegarn,

ing. Tukker 
Manager productie 

Euro¿ne Omegam T +31~(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980 
Wenckbaehweg 120 F 66 89 BIC BMPANLZA 

NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservioe@omegam.nl BTW NL8t39.67.t32,B0t 

Nederland www.omegarn.nl KVK 34215654 
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ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 568641 
Project omschrijving 15.10.0514.0434-Ameiiaplein te Leiderdorp 
Opdrachtgever AA miiieu-en advšeabureau 

Monsterreferenties 
0156524 B20 B20 (100450) B21 B21 (100450) B24 B24 (50-100) B25 B25 (100-150)
0166525 B22 B22 (100-150) B23 B23 (100-150)

Qpgegeven bemønsteríngsdatum 
Ontvangstdatum opdracht 
Startdatum 
Monstercode 
Matrix 

0710112016 
07/01/2016 
07/01/2016 
0166524 
Grond 

07l01í2016 
0?/0112016 
07/002016 
0166525 
Grand 

Monstervoorbewerking 
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd 
S gewicht artefact 

snert artefact 

C
13

03
 

vøorbewerking /183000 uitgevoerd 

uitgevoerd 

uitgevoerd 

Aigemeen onderzoek fysisch 
S droogrest 84,8 
S organische stof voor iutum) 1,2 
S iutumgehaite (pipetmethode) 5,8 

barium 
cadrnium 
kobait 
kczper 
kwik PIAS/Fims 
Iood 
moiybdeen 
nikkel 
zink C

fl0
'3

íl)
0'

}C
f3

E
!>

03
C

fJ
(f3

 

Organische parameters niet aromatisch 
8 minerale olie (¿orisii cieamup) ds 

Organische parameters arcmatisch 
Pofycyc/iache koofwaterstoffen:

naftaieeri 
S fenantreen 

anthraceen 
fiuøranteen 
benz0(a)antrac:een 
chryseen 
benzo(k)fiuorariteen 
benzo(a)pyreer›
benzo(ghi)peryieen 
indeno(1,2,3-cd)pyreen 
som PAK 

Anorganische parameterš-metaïelramib 
0,20 

0,06 

77,6 

17,4 

MRII,

0,211 M 

0,17 

mam 

Organische parameters gehalogeneerd 
Poiychloorbifenylen:

PCB -101 
PCB -118 
PCB -138 
PCB -153 
PCB -180 
som PCBS 

0,05 
0,13 
0,07 
0,28 
0,14 
0,15 
0,09 
0,13 
0,06 
0,06 

0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0,002 
0,002 
0,001 

0,008 

0,05 
0,05 
0,05 
0,09 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,45 

0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0,002 
0,001 
0,001 
0,006 

Opdrachtveri¿catiecode: TXBLARHB-HWUG~AHKX Ref;

mem 
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ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 568641 
Project omschrijving 15.10.0514.0434-Ameiiapiein te Leiderdorp 
Opdrachtgever AA milieu-en adviesbureau 

nam 

wma 

Opmerkingen analyses 

0pmerking(en) algemeen 

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe203)
Het organische stoigehaite is gecorrigeerd voor het in het anaiysecerrificaat gerapporteerde luturngehalte. indien het 
iuturngehaite niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd meteen iutumgehaite van (gemiddeld iutumgehalte 
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, preetatiebiad organische stofgehaite in grond/waterbodern). indien het vrij 
ijzergehaite is bepaald en groter is dan 5 is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat 
gehaite aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters 
De sommatie is uitgevoerd voigeris AS3000 paragraaf en bijiage 

Opdrachtverificatiecode: TXBi-ARHB-HWUG-AHKX Ref; 568641_,CBI1ifiC8¿i_v1 
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OLIEONDERZOEK 

Monstercocle 0166524 
Project omschrijving 15.10.ü514.0-134-Ameliaplein te Lelderdørp 
Uw referentie B20 B20 (100-150) B21 E21 H00-150)B2-1(0-50)B24(50-100)!-325(0-50)

(100-150)
Methode minerale alle (florísil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM 

oliefractíeverdeling 
minerale olie gehalte: <35 ds 

URGRK 

MGM!

ANALYSEMETHODE 
Vøorbewerkšng grond 
Voorbewerklng APO4 
Vøorbewerlting water 
Analyse 
Interpretatie 

Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisll clean-upl 
Extractie conform NEN 6978, incl. ¿orisil clean-up.
Extractle gebaseerd op lSO 9377-2, incl. flcrisil clean-up.
Gaschromatngraaf met caplllalre kolom en vlamlonisatie detectie.
Raadpleeg voor de typering van de olšesoort de GMEGAM olieblbliotheek 

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olle in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Eli;een minerale olle gehalte kleiner dan de rapportagegrene worden geen Qllefractles weergegeven.

Opdrachtverlticatšecnde: TXBl-ARl~lB»HWUG›AHKX Rei 568641_certšfšcaat„v1 

*MPM 
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OLIE-ONDERZOEK 

Monstercode 6166525 
Project omschrijving 15.10.0514.0434~Amellaplein te Leiderdorp 
Uw referentie B22 B22 (100-150) B23 B23 (100-150)
Methode minerale olle (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM 

we 

olíefractieverdeling 

OLlEFRACTlEVEF<ZDELlNG 

frar::tie>C1O-C19 35%
fractie C19 C29 39 
fractie C29 C35 22 
fractie C35 C40 4 

minerale alle gehalte: 81 de 

ANALYSEMETHODE 
Voorbewerking grond Extraclie gebaseerd op NEN 6978, incl. flørieil clean~up.
Vnorbewerkíng APO-4 Extraclie conform NEN 6978, incl. clean~up,
Veorbewerklng water Extraclše gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse Gasohrornatograaf met capillaíre kolom en vlarnionlsalie detectie.
lnterpretatie 

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up Verwijdert eventuele restanten natuurllilre verblndšngen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chrornategram heeft een variabele schaalšnde-ling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Raadpleeg voor de typering van de olleeoort de GMEGAM oliebibliotheek.

Opdraohtveríficallecode: TXBl~ARHE3~l~lWlJG~AHl<X Ref- 568641_cerllfícaatMv1 
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ANALYSECERTEFICAAT 

Project code 568641 
Project omschrijving 15.10.0514.0434-Amofíaplein te Leiderdorp 
Opdrachtgever AA milieu-en adviesbureau ELV.

Anafysemethodon in Grond (AS3000)
AS3000 
ln dit analysooertificaat zijn de met ZS'ge-merkte analyaes uitgevoerd volgens de analysometnooen beschreven in het 
"Aooreditatíesohema Laboratoriumanaiysos voor grond-, waterbocšem-en gronowateronderzoek (AS SIKB Het 
faboratoríumonderzoek is uitgevoerd volgens do onderstaande analysemetnodon. Deze analyses zijn vastgelegd in het 
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verricntingeniijst 1.066 van Eurofins Ornogarn BV.

Samoiernate Conform AS3000 en NEN-EN 16179 
Droogresf Conform A63010 prestatieb\ad 2 
Organische stof (gers. voor luturn) Conform AS3010 prestatieblad 3 
Lutumgehalte (pipetrnothode) Conform AS30f0 prestatieblad gelijkwaardig aan NEN 5753 
Barium Conform AS3610 orestatieblad NEN 6966 en destrucfie conform NEN 6961 
Cadmiurn Conform AS3010 prestatíeblad NEN 6966 en desfructie conform NEN 6961 
Kobalt Conform /\S3010 prostatiebfad NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
Koper Conform A83010 prestatioblad NEN 6966 en destruotie conform NEN 6961 
Kwik Conform AS3010 prestatieblad NEN-ISO 16772 en dostruotio conform NEN 

6961 
Lood Conform AS3010 prestatiebiad NEN 6966 en destruotie conform NEN 6961 
Molybdeon Conform AS3010 proofatieblad NEN 6966 en dostructie conform NEN 6961 
Nikko! 2 Conform AS3010 prestatie-blad NEN 6966 en de-struotie conform NEN 6961 
Zink Conform AS3010 presfafíoblad NEN 6966 en dostruofie conform NEN 6961 
Minerale olie (florioil clean-up) Conform AS3010 prestatíebfad 7 
PAKs Conform AS3010 prostatšeblad 6 
PCB5 Conform /\S3010 prestatieblad 8 

Opdracntveri¿catiecodo: TXB|»AR HB~HWUG~AHKX 566641_certi¿oaaf„›v1 
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M [Anatysger 
K M I ¿nalymereaï E Iïoetmardeaš Q 5 I T 1 

WIM 

Wa 

Prmjøct 15.10.0:-214.0434»Amø%ša:ptein ta Laídwdwp 
Cfèrüñcötzm 

Tmmi¿g 121.3 ßmomellng kwa¿tßït van Qremdwater valgerm 

Tmemvefrsie: Toøtsdatum: 26 januari mw <39 21 

Mßcššhßterrwfmrantíèß 03681296 
W W 

P 
H 

Mcmätemmßchrijvšng PMB 

Metalen (apgeløsrj 

barium 

aa¿mšum 

kubaiï;

Kw¿k niet vâucmig 

mod 

nwwbdezen 

zink 

Mfneraie G211?

mmerale atm (¿ørisit 

vluchtige? ammafen 

benzeen 

ßtïwiizenzeem 
naftaieen 

Stymen 

mfueen 

xyleen (ortho)

xykeen 

Sommatiøs ammafen 

xytemaaw 

vluchtige chtøøraüfaten 

dtchšoormethßan 

1,1-dáchiomezthaan 

1,2~<J%›:hmurethaan 

hdichlaoretheem 

1,;Z~f!ich!<am"ethaen mans;
1,2~dich!cmmtheerv 

1,I.~dichloarpr<;›paan 

1,2~üíw:h%ocwprop›aan 

1,3~di<:híoamrouaan 
trichïemrrrwethaan 

tetracmoormetthaan 

1,1,1~tršchEm›rethaan 

1,1,2~tršch\n›:›rethaan 

rrichmorett¿een 

tmrachtacretheen 

všnyíchicride 

âømmaties 

sum CH” dlczhlooretheën 

Wm dichkxnrpropaman 

vluchtige gehalageneeme ahfatem divers 
¿rihrewmmethaan 

wa/f 

wal*
wy/I 

va/K 
wal*

wg/F 

na/1 
ua/I 
119/I 
ua/f 
ua/I 
wg/I 

uw 
M9/I 

uw 
uw/I 
uw 

uw 

na/I 

H9/3 

1343 

4 0.05 

0.02 

fi ILZ 

Chi 

OJ 

4 13,2 

UZ 

13.1 

53.4 

M453 

2353 

62.4 

0.05 

ME 

0.31 

[LOL 

Gill 

0.91 

0.01 

0,01 

337,5 

0475 

432.5 

15.1 

35.005 

363.5 

35.1 

503.305 

453.5 

2035 

5005 

S4305 

150.065 

65,005 

ZCLQO5'

40.4 

4525 

1,90 

EMM 

1513 

16360 

Zåfi 

Tøemåbmeš marmer 
k k r 

Qvemšzhrïjding ßtmefšáàarde 4 W 
M M M 
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Mmmmrreferemtša- 03657417 
Mamteromsmruvmg H23 (ZM 

|/Xnašym I Eefnkwid šAr:a&yaeress„
Mata/en ICP-M3?ímpgelosü 

baršum 

mdrwšum 

lmbaft pg/I 

maar 
Kwik vêucmäg 

pg/R 

mošyímdeen pg/I 

nškket 

zink wg/X 

Minerale alie 

mmemte om :faam-up) ug/t 

vluchtige?

tmnzeen 

ettwíëenzean pg/E 

rwfmheen 

styreëen 

mêuezm pg/I 

xyieen (mtho) wg/F 

xytefsn 

Smmmaties aromatem 

szom xvíemm 

Viuzïhtige ch/ocvmlifaten 
dichløarmethaam 

1.-dichtofzzretmsan ug¿ 
1,2~dich!oare&haan 

1,2~dichiow^et0wzen (warm pg/I 

1,2~di::hšwretheerv 

1,1~~dè«:htm:wprum1zxn 

1,2~d%<:hmarprupaan 

1,3~dec!xmerpr*c›;:umn pg/I 
trícmammfsthm¿ pgfï 

tecrachtaormethaan ugfr 

1wtm:hI<mrathe1an 

1,1,2~trix;h!<Jurethaan 

ärimlomethßen 

tmrachäüwrekheen 

vinyëczhßøride 

Sommaties 
mm CH" dichloøremeen pgi¿ 

sum dšmtøomraøarsen 

wuchtigfe geehaløgeneerdø afifaren divem 
tršmcwmmetfhaan 

4,61 

0.05 

13.2 

0.02 

521.2 

ÉLZ 

Gti 

UZ 

EL2 

CLI 

(Li 

Gi 

10.4 

we 0.2 

ze 

na 

WSI 

0.0i 

L5 5 52,2 

(301 

4121132 

0.531 

0.01 

UM 

3373 

0.175 

152.5 

43335 

lfši 

35.006 

5035 

35.X 

4533 

2633 

LECHÉOE 

65.005 

20„005 

413.4 

ICM 

3042)

MMO 

i000 

*H20 

UT)

Ufuetäoaraeeijvwqpgaer 
J D 

Ovemchrijqikqg ßtreefwaarda 1 
Legøndz:

Geen tmzmuorda¿-rf magešèjk 

mw ßtreafuvamde 
x 5 x maa? ßizmefvvaarcl¿ 
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AA rniiieu~en adviesbureau 
de heer Mus 

Postbus 1105 
2302 BC LEIDEN 

Uw kenmerk 1 15.10.0514.0±t34»Ameiiapiein te Leiderdorp 
Ons kenmerk Project 570708 
Validatieref. 1 570708_oertitioaat_v1 
Opdraohtveriticatiecode: RlXX~QHDP-lAQC-HMWW 
Bijlage-(n) 2 tabe-l(lenj 2 olieohrornatogramtmenj 1 bijlage(n)

Amsterdam, 25 januari 2016 

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek ie uitgevoerd in de 

door u aangeboden monsters.

De reeultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter 

beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins 

Omegarn volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende aooreditatie~certifioaat L086 

en/of in de bundel "Analyeevoorschritten Euro¿ns Omegarn". De in dit onderzoek uitgevoerde 

onderzoekemethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit 

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de 

acoreditatieprogrammae/sohema'e en NEN- EN- en/of E80-voorschriften.

ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheei mag worden gereproduceerd. ik vertrouw 

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van 

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u Contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogaohtend,
namens E-Iurofins Omegam,

AV 

ing. Tukker 
Manager productie 

Euro¿ne Ornegam T 66 80 iBAN NL 16 BNPA 0227667986 
Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 Blf; BNPANLZA 

NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservioe@omegam.nl BTW NL8139.67,132.BO1 

Nederland www.ornegam.nl KVK 
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ANALYSECERTIFECAAT 

Project code 
Project omschrijving 
Opdrachtgever 

570708 
15.10.05t4.0434-Ameliapleín te Leiderdorp 
AA míiieu-en adviesbureau 

Monsterreferenties 
0365106 P013 (200300)
0365197 PD3 (200~300)

Qpgegeven bemonsteringsdatum 
Ontvangstdatum opdracht 
Startdatum 
Monstercode 
Matrix 

151002016 

1810112016 
0365196 
Grondwater 

1510112016 
18/01/2016 
18:01/2016 
0365197 
Grondwater 

Anorganische parameters metalen 
Metalen lCP~MS (opgeiosü:

baršum 
8 cadmíum 

kobalt 
koper 

lood 
molybdeen 
nikket 
zink Zn)

Kwik niet vluchtig 

pg/I 
pg/i 

pg/I 

pg/I 

119/1 

S minerale otše¿lorisilclean-up) ugfl 

Organische parameters aromatisch 
vluchtige aromaten:
S benzeen 

ethylbenzeen 
naftaleen 
styreen 
tølueen 
xyleen 
xyteen (som 
som xylenen 

Vluchtíge chfoora/ífaten:
díchtøorrnethaan 
1,1-dichloorethaan 
1 2-dichloorethaan 

C
00

0 

1,1-díchlooretheen 

trichloørmethaan 

trichtoøretheen 
tetrachlooretheen 
vinytchloride 

1:2-dêchlooretheen (trens)

1,2-dichfoøretheen 
1,1-cšíchloorpropaan 
1,2-dichtoorpropaan 
1 fwdichløorpropaan 

tetrachfoormethaan 
1,1,1~tri<::hioorethaan 
1,1,2~trichl0orethaan 

som dichløaretheen 
som dichíoorprczpanen 

us/E 

pg/I 
wg/I 
pg/E 

usfl 
pg/I 

pg/I 
na/f 

wg/I 
119/1 
pg/S 
pg/B 
wg/I 
pg/I 

pg/I 

wal*
Vluchtige gehalogeneerde alifaten divers:
S tribroommethaan 

0,05 

0,02 

0,05 

af 

ma 

0,02 

OHM 

Opdrachtverífšcatieccxdez RIXX-QHDP-tAQC-HMWW 
570708„_certi¿caat_,v1 M 
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Tabei 2 van 2 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 570708 
Project omschrijving 15.10.0514.0434-Ameliaplein te Leiderdorp 
Opdrachtgever AA milieu-en adviesbureau 

Opmerkingen analyses 

Opme-rking(en) algemeen 

Semmatie van concentraties voor groepsparameters 
De semmatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf en bijlage 

Opdrachtverificatiecode: R!XX«QHDP«lAQC~HMWW Reit 570708AcertifiCë¿t_Vv1 
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il clean-u 

OEK 

03651 
0 0514.

G-300)
(fioris 

1 

15.1 
3 (za 

olie 

ONDE 

erale 

OLtE~

onstercode 
t omschrijvi 

tie 
2 min 

rojec 
feren Uw re 

Methode 

MATOGRAM HRO LIEC 

NVM,

ot ctieverdeiing iefra 
so minerale olie gehalte:

mai. ¿orisii clean-up.
isil clean-up,

lorisš! cïean-up.
iønísatie detectie.

EG-AM oiiebibliotheek.

Extr actie gebaseerd op NEN 697 
tractie conform NEN 6978, incl. ¿or 

ie gebaseerd op ISO 9377-2, inci. f 
tograaf met capiiiaire kokom en vfam 

de typering van de oliesoort de OM 

kunnen worden aangevraagd:
n natuuriijke verbindingen uit extrac 

e olie in het mcmster.

ties weergegeven.

570708_<:erti¿caat_v1 M 

METHODE 
grond 

1 Extract 
Gaschroma 

dpšeeg \mor 

elijkheden 
ele restante 

tratie van ci 

een otiefrac 

Ref 

ANALYSE 
Voorbs-werking 
\/oorbewerking APO 
\/oørbewerking water 
Analyse 
Interpretatie Raa 

De volgende aanvuliende clean-up mog 
Veen clean-up Verwijdert eventu 

De hoogte van de signalen is geen maat voer de cøncen 
(Het chromatogram heeft een variabefe schaafindeíing)

Bij een miheraíe olie gehalte kleiner dan de rappcrtagegrena worden g 

Rxxx-QHUP-|AQc~HMWw code.Oper!rach tvefiš icatie 
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OLIBONDERZOEK 

Monstercode 0365197 
Project omschrijving 15.10.0514.0434-Ameliaplein te Leiderderp 
Uw referentie Pb3(200-300)
Methode minerale olieülorisil cleamup)

OLIECHROMATOGRAM 

Ma 

ollefractieverdeling 
minerale olle gehalte: <50 

ANALYSEMETHODE 
Voorbewerking grond Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. flonsll cleawup.
Voorbewerklng AP04 Extractie conform NEN 6978, incl. flerisll clean-up.
Voorbewerking water 2 Extractie gebaseerd op lS0 9377-2, incl. flerísil clean«up.
Analyse Gaechromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatíe detectie.
lnterpretatie 2 Raadpleeg voer de typering van de olieseort de GMEGAM ollebšbllotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean~up Verwljdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het 
(Het chromatograrn heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Opdrachlverificatiecode: RIXX-QHUP-KAQC-HMWW Rßfi 570 708_certificaat_v1 
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ANALYEECERTÉFICAAT 

Project code 570708 
Project omschrijving 15.10.0514.0434-Ameliaplein to Leiderdorp 
Opdrachtgever AA milieu-en adviesbureau M 

Analysemethoden in Grondwater (AS3000)
W 

A-S3000 
In dit anaiyseoerti¿oaat zijn de met gernerkte analyses uitgevoerd volgeno de analyserne-thoden beschreven in het 
"Aooroditatiescherna Laboratoriumanafyses voor grond-, waterbodorn- en grondwaferonderzoek (AS SIKB Het 
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemetnodon. Deze analyses zißn vastgefegd in het 
gefdonde accreditatie-cení¿oaat met bijbehorende verršohtíngenlijsf 1.086 van Eurofins Omegam BV.

Bariurn 
Cadmium 
Kobalf 
Koper 
Kwik niet vfuontig 
Lood 
Molybdeen 
Nikkel 
Zink 
Minerale oíio (¿orisil clean-up)
Arornaten (BTEXXN)
Styreen 
Cnlooralifaton 
Vinylcnfonde 

Conform AS3110 orestatiebfad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2 
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN~1SO 17294-2 
Conform AS3110 presfatieblad 3 on conform NEN-EN-ISO 17294~2 
Conform AS3110 prestafieblad 3 en conform NEN-ENJSO 17294-2 
Conform AS3110 prosfatiebfad 3 en conform NEN-EN-S80 17294-2 
Conform AS3110 prestatiobfad 3 en conform NEN-ENJSQ 17294-2 
Conform AS3110 prestatiebiad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2 
Conform AS3110 profstatiebšad 3 en conform NEN~EN-ISO 1729-4~2 
Conform AS3110 presfafše-blad 3 en conform NEN-EM~lSO 17294-2 
Conform AS3110 prestatiebíad 5 
Conform AS3130 prostatiebfad 1 
Conform AS3130 presfatíeblad 1 
Conform AS3130 prostatioblad 1 
Conform AS3130 prestatíobïad 1 

Opdraohtveríficatóocode: RSXX-QHDP~tAQC~HMWW 570708_oertffioaaf__v1 
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Project 0514-Amaliaplein te Leiderdørp (watzerbmåem)

Certificaten 569184 

Toetsing T.1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op 
of in de bodem 

Toetsversie É«oToVa Tnetsdatum: 18 januari 2016 11:53 

Monsterreferentie 

Monsteromschrijving 

0265193 

S101 5102 Sl03 S|05 (5533) S!06 

Anaiyse 1 Eenheid I Analyseres. ]Gestand.Res.lToetsoordeel I AW I wo 1 mn f 
Lutum/Humus 
Organische stof 

Lutu rn 

Metalen ICP~AE5 

barium 

cadmium 

kobait 

koper 

kwik FIAS/Fims 
mod 

moiybdeen 

nikkel 

zink 

Minerale olle 

minerate olie (¿orisil clean-up)

Po/ycyclische køoiwaterstoffen 
naftaleen 

fenantreen 

anthraceen 

fluoranteen 

benzo(a)antrace-fen 

chwsean 
benz<;›(k)¿uoranteen 

ber\zo(a)pyreen 

benzo(ghi)peryíeen 

indeno(1,2,3«::d)pyreen 

Sommaties 

som PAK 10)

Pa/ychløørüifenylen 

Sømmaties 

som PCBS 

da 

16.2 

0.12 

0.07 

0.12 

0.07 

0.29 

0.08 

0.07 

0.07 

0.07 

0.07 

0.88 

0.002 

0.002 

0.003 

4 0.002 

0.003 

0.004 

0.002 

0.016 

0.16 

0.13 

0.049 

0.12 

0.049 

0.19 

0.08 

0.049 

0.049 

0.049 

0.049 

0.83 

0.0016 

0.0016 

0.0035 

0.0016 

0.0035 

0.0047 

0.0016 

0.018 

IND 

0.15 

0.02 0.04 0.5 

Toetsøordeel monster 0265193: Kiasse inçiugçrie 

Legenda 

Geen toetsoordeel mogelijk 

w Achtergrondwaarde 

IND Industrie 

Pagina 1 van 1 
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Project 0514»-Amalíaplein te Leiderdarp (waterbodem)

Certificaten 569184 

Toetsing T.3 ¿eoordeling kwaiiteít van bagger en ontvangende bodem bij 
toepassing in een øppervlaktewaterlichaam 

Toetsversie BoToVa Toatsdatum: 18 januari 2016 11 56 

Monsterreferentie 

Munsterornschrijving 

0265193 

SE01 S102 S103 SI05 (5543) 5506 

Anaiyse 1 Eenheid I Analyseres. [Gestand.Res.fToetsoordeet f AW I MWA 

Lutum/Humus 
Organische stof 

Lutum 

Meta/en ICP-AES 

barium 

cadmiurn 
W kobalt 

koper 

kwik FIAS/Fims 
lood 

molybdeen 

nikkel 

zink 

Minerale olie 

mineraíe olie (¿orisil clean-up)

W Polycycl/sche koelwaterstøffen 
naftaleen 

fenantreen 

anthraceen 
M 

¿uoranteen 

benzo(a)antraceen 

chryseen 

benzo(k)¿uc›ranteen 

be-nza(a)pyreen 

benzo(ghi)peryleen 

indem:›(1,2,3~cd)pyreen 

Sommaties 

sam PAK 

Po/ych/oorbifenylen 

Sommaties 

som PCBs 

da 

16.2 

0.12 

0.07 

0.12 

0.07 

0.29 

0.08 

0,07 

0.07 

0.07 

0.07 

0.88 

0.002 

0.002 

0.003 

0.002 

0.003 

0.004 

0.002 

0.016 

0.16 

0.13 

0.049 

0.12 

0.049 

0.29 

0.08 

0.049 

0.049 

0.049 

0.049 

0.88 

0.0016 

0.0016 

0.0035 

0.0016 

0.0035 

0.0047 

0.0016 

0.013 

0.0015 

0.002 

0.0015 

0.0045 

0.004 

0.0035 

0.0025 

0.02 

1250 

2000 

S000 

0.014 

0.015 

0.023 

0.016 

0.027 

0.033 

0.018 

Taetsocrdeel monster 0265193: magge A 

I Legenda 

MW 
Geen toetsaordeei mogelijk 

Achterg rondwaarde 

Maximale waarde kwaliteitsklasse A 

WWW:

Pagina 1 van 1 
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Project 0514-Amaliaplein te Leiderdorp (waterbodem)
W Certificaten 569184 

Toetsing T.5 Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden op een 
aangrenzend perceei (landbodem)
BOTGV8 Toetadatum: 18 januari 2016 11:59 

uw 

Monsterreferentše 0265193 

Münsteromschríjvíng SF01 (5267) S102 S|03 SIUS SIO6 

Analyse i Eenhešci I Analyseres. IC-5estand.Re¿.f PAP I T.Oordee! l I šMWverspr I 
um 

Lutum/Humus 
Organische stof 

Lutum 
am 

Metalen ICP-AES 

barium 

cadmium 

kobalt 

koper 

kwik FIA5/Fims 
looü 

molybdeen 

nikkel 

zink 

Minerale ofíe 

mineraie olie (¿oristl clean-up)

W 
Polycycl/'sc/ve koo/waterstøffen 

naftaleen 

fenantreen 

anthraceen 

fluoranteen 

benzo(a)an\ïraceen 

chryaeen 

benz0(k)¿uoranteen 

benzo(a)pyreen 

De-nzo(ghi)pery!een 

indeno{1,2,3~cd)pyreen 

Sommaties 

som PAK 

P0/ych/oorbífeny/en 

Pcß na 

Sommaties 
som PCBS 

msPaf metalen 

mspaf organisch 

da 

16.2 

0.12 

0.07 

0.12 

0.07 

0.29 

0.08 

0.07 

0.07 

0.07 

0.88 

0.002 

0.002 

0.003 

0.002 

0.003 

0.004 

0.002 

0.016 

Meersoorten potentiëel aangetaste fractie (msPAF)

0.16 

0.13 

0.049 

0.12 

0.049 

0.29 

0.03 

0.049 

0.049 

0.049 

0.049 

0.88 

0.0016 

0.0016 

0.0035 

0.0016 

0.0035 

0.0047 

0.0016 

0.018 

0.804 

0.006 

0.032 

0.002 

0.023 

0.001 

0.001 

5000 3000 

1 'ïoetsoørdeel manster 0265193 Verspreidbaar 

Legenda 

V Verspreidbaar 

Pagina 1 van 1 
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Project 0514-Amaliaplein te Leiderdorp (waterlwdem)

Certifšcaten 569184 

Toetsing 126 Beoordeling kwantiteit van bagger bij verspreiden in een zoet 
oppervlaktewaterlíchaam 

Tøetsversše BoToVa Toetsdatum: 18 januari 2016 12:01 
/Mmme 

Monsterreferentie 

Mcmsteromschrijving 

0265193 

S501 5032 S503 S035 S306 

Anaiyse I Eenheid I Analyseres. [Gestand.Res.EToetsoordeel 1 AW Q MWA f 
Lutum/Humus 
Organische stof 

Lutum 

Metalen ICP-AES 

barium 

cadrmum 

kobalt 

karper 

kwik FIAS/Fam 
lood 

molybdeen 040)

nikkeš 

zink 

Minerale 0/ie 

minerale olie clean-up)

M Po/ycyc/ische køolwate/'staffen 

naftaleen 

fenantreen 

anthraceen 
mm 

¿uoranteen 

benzo(a)antra<:een 

chryseen 

benzo(k)¿uoranteen 

benzr.›(a)pyreen 

benzo(ghi)pen/leen 

indeno(1,2,3~cd)pyreen 

Sommaties 

sum PAK 

Polychlaorbifenylen 

Sommaties 

som PCBS 

16.2 

0.12 

4 0.07 

0.12 

0.07 

0.29 

0.08 

c 0.07 

0.07 

0.07 

0.07 

0.88 

0.002 

0.002 

0.003 

0.002 

0.003 

0.004 

0.002 

0.016 

0.16 

0.13 

0.049 

0.12 

0.049 

0.29 

0.08 

0.049 

0.049 

0.049 

0.049 

0.88 

0.0016 

0.0016 

0.0035 

0.0016 

0.0035 

0.0047 

0.0016 

0.018 

0.15 

V 0.0015 

0.002 

V 0.0015 

V 0.0045 

V 0.004 

V 0.0035 

V 0.0025 

V 0.02 

1250 

2000 

5000 

0.014 

0.015 

0.023 

0.016 

0.027 

0.033 

0.018 

0.139 

I Toetsoørdeei monster 0265193 \/erspreidbaar 

I Legenda 

Geen metsoordeel møgelijk 

V Verspreidbaar 
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M AA milieu-en adviesbureau 
Tav. de heer Mus 
Postbus 1105 
2302 BC LEIDEN 

Uw kenmerk 0514-Arnaliaplein te Leiderdorp (waterbodern)
One kenmerk Project 569184 

W 

Validatierei. 569184„oertifioaat„_v1 
Opdraohtveri¿catlecode: OHDl«LUQQ~WQNX~UQZE 
Biilageln) 3 tabel(len) 1 olieohromatograrnlmen) 1 bijlage(n)

Amsterdam, 18januari 2016 

W 
Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de 

door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter 

beschikking werden gesteld.

Het onderzoek ie, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins 

M 
Omegern volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 

en/of in de bundel "Anelyeevoorschriften Eurofins Omegem". De in dit ondemoek uitgevoerde 

onderzoekemethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit 

analyeemertifioeat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de 
W accreditatieprogramrna's/scherna's en NEN« EN- en/of lSO-voorschriften.

ik wijs u erop dat het enalyee~oeni¿oaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. ik vertrouw 

M 
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van 

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
en namens Eurofine Omegarn,

ie/tm NL te BNPA 0227667980 
eNPAr~ii„2A 

NLs13e.67.132.eoi 
15654 

Bi 
BTW ri 

ing. Tukker 
Manager productie 

T +31-(0)20-597 66 80 
F +31-(0)20-597 66 89 
klanteneervioe@omegam.nl 

omegamnl KvK 
ndrecht 

Euro¿ns Omegam 
Wenokbaohweg 1 

AD Amsterdam-Duive NL-1 1 14 
Nederland 
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Tabel 1 van 3 

ANALYSECERTIFICAAT 

Prøject code 569184 
Project omschrijving 0514-Amalíapleinfe Leiderdorp (waterbodem)

M üpdrachtgever AA mšíieu-en adviesbureau BN.

Monsterreferenties 
0265193 SIO1 S032 S103 S105 S306 

Opgegeven bemonsteringsdatum 
Ontvangstdatum opdracht 
Startdatum 
Monstercode 
Matrix 

08/0112016 
11!01!2016 

W 

100112016 
0265193 
Waterbodem 

Monstervoorbewerking 
delen 2 mm (visueel)
gewicht artefact 
zeven veldvochtig 2 
soort anefact 
voorbew. NEN5719 00

03
03

03
06

 

Algemeen ønderzoek fysisch 
S indamprest 
Q gløeirest van stíb 
Q gloeiveriies van siib 

geen 
uitgevoerd 

35,6 
90,3 

organische stof vcor futum) 8,6 
S futumgehake (pípetmethode)

Anorganische parameters metalen 
barium 
cadmium 
kobalt 
keper 
kwik HAS/Fíms 
lood 
mølybdeen 
nikke!
zink 

Organische parameters niet aromatisch 
S minerale olie (¿orisíi clean-up)

Organische parameters aromatisch 
Po/ycycfische koolwaferatoffen:
S na¿aleen 
S fenantreen 

anthraceen 
¿uoranteen 

benzcJ(a)antraceen 
chryseen 
be-nzc›(k)¿uoranteen 
benzc›(a)pyreen 
benzø(ghi)peryíeen 
indeno(1,2,3-<;d)pyreen 
som PAK 

Organische parameters gehaiogeneerd 
Polychloorbifeny/en„'

PCB -101 
PCB -118 
PCB -138 
PCB -153 
PCB -180 

16,2 
M 

0,20 

0,12 

szo M 

0,07 M 

0,12 
0,07 
0,29 
0,08 M 

0,10 
0,07 
0,07 

0,07 
0,88 

o,oo2 
o,ae2 
0,003 
0,002 
0,003 
o,oo4 
o,oo2 

M 

Opdrachtverificatiecode: OHDt~LUQQ~WC.lNX-UQZE 
569184 certifêcaat vi 

W 
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Tabeí 2 van 3 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project oude 569184 
Project omschrijving 0514-Amaliaplein te Leide.-rdorp (waterbodem)
Gpdrachtgever AA milieu-en adviesbureau 

Monsterreferenties 
0265193 SIO1 St02 S103 (52430) S105 Sl06 (45453)

Opgegeven bemonsteringsdatum 08/01/2016 
Ontvangsstdatum opdracht 
Startdatum 
Monstercode 0265193 
Matrix Wate rbodem 
S mm PCBS da 0,016 

Opdrachtverifícatiecodec OHDt~LUC)Q~WQNX-UQZE 569184~__certi¿caat„v1 
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Tabel 3 van 3 

ANALY3ECERTlFlCAAT 

Project code 569184 
Project omschrijving 0514«Amaliaplelri te Leiderdorp (waterbodem)
Opdrachtgever AA miliewen adviesbureau i 

Opmerkingen analyses 

0pmerkirig(en) algemeen 

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe203)
Het organische etofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analyseoerti¿caat gerapporteerde lulumgehalte. lndien het 
lutumgehelte niet le gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van (gemiddeld lutumgehalte 
Nederlandse bodem, AS3010/A$3210, prestatieblad organische etofgehalte in grorrdfwaterbodem). lndíeh het vrij 
ijzergehalte le bepaald en groter is dan 5 is bij de berekening var: het organische stof gecorrigeerd voor dat 
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparametere 
De sommatle le uitgevoerd volgens A$3000 paragraaf eh bijlage 

Uw referentie 
Monstercode 

hij'
naftaleen;
arrthraoeen:
behzo(k)fluoranteen:
berrzo(a)pyreeri:
berizo(ghl)peryleen;
indeho(l ,2,3-cd)oyreeh:

som PCBS 
som PAK 

Sl0'l S102 S103 (52450) Sl05 S106 
0265193 

oe ie teh' 'gerešrlè eer.

De rapportagegreoe le verhoogd teh gevolge van een laag gehalte aan de droge stof 
De raoportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof 
De rapoortagegrehe is verhoogd terr gevolge van een laag gehalte aan de droge stof 
De rapportagegrens ie verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof 
De raoportagegreos is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof 
De raoportagegrehe is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof 
De rapoortagegrens ie verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof 
De rapportegegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof 
De rapportagegrens ls verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof 
De rapooriagegrerrs is verhoogd teh gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
De rapportagegrehs is verhoogd ten gevolge van een leeg gehalte aan de droge stof 
De rapportagegrene is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof 

üpdrachtveritícallecode: OHDl~LUQQ~WQNX-UQZE 569t84__oemfioeal_v1 

ivm 
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Oliechromatogram 1 van 1 

OLlE-ONDERZOEK 

Monstercode 0265193 
Project cmechrijving 0514-Amaliaplein te Leiderdorp (waterbodeml 
Uw referentxe Sll)1 Sl02 Sl03 Sl05 S106 
Methode mmerale olre¿lorisnlclean-up)

OLIECHROMATOGRAM 

im
?

OLIEFRACTIEVERDEUNG 

fractle>C1O-C19 
fractie C19 C29 33 
fractie C29 C35 55 
fractie C35 C40 6 

minerale olie gehalte: 320 ds 

dlíetractleverdeling 

ANALYSEMETHODE 
Voorbewerking grond Extractie gebaseerd ep NEN 6978, incl ¿orisil clean-up.

Voorbewerking AP04 Extractie conform NEN 6978, incl. floršsil clean-up.

Veorbewerking water Extractie gebaseerd ep ISO 9377-2, incl, clean-up.

Analyse Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatle detectie.
lnterpretatie Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM 0liebiblletl^leek„

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voer de concentratie van de elle in het monster.

(Het chremategram heeft een variabele schaalindeling)

Bil een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefrectiee weergegeven.

Opdrachtverlficalieendei OHDl-LUQQ-WQNX-UQZE 
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Bijlage 1 van 1 

ÃN66ALY3EcERTiFicAAT 
Project code 569164 
Project omschrijving 0514~Amaliapiein te Leiderdorp (waterbodem)

W Updrachtgever AA miiiewen adviesbureau 

Anaiysemethoden in Waterbodem (AS3000)
W 

ASEOOO 
in dit anaiyseoertificaat zijn de met gemerkte analyses uitgevoerd voigene de anaiysemethooen beschreven in het 
“Accreditetieecheme Laboretoriumanaiyeee voor grond-, weierboderm en grondwaieronderzoek {AS SIKB Het 
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande anaiysemethoden. Deze anaiysee zijn vastgelegd in het 
geidende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichiíngeniijsi L086 van Euro¿ns Ornegam BV„

Voorbew. NEN5719 
indamprest 
Organische stof voor lutum)
Luiurngehaite (pipeimethode)
Bariurn 
Cadrnium 
Kobeit 
Koper 
Kwik 

Lood 
Moiybdeen 
Nikkei 
Zink 
Minerale oiie ifiorieii oiean-up)
PAKs 
F*CBe 

Conform AS320O en NEN 5719 
Conform AS3210 preetatieblad 1 
Conform AS3210 preeiatiebiad 2a 
Conform AS321O prestatieblaci geiijkwaardig aan NEN 
Conform /1.83210 preetatiebiad NEN 6966 en desiructie conform NEN 6661 
Conform AS3210 preeiatiebiad NEN 6966 en destruotie conform NEN 6961 
Conform AS3210 prestatiebiad NEN 6966 en cieeiructie conform NEN 6961 
Conform AS3216 presiatiebiad NEN 6966 en deetructie conform NEN 6661 
Conform AS321O preetatiebiad NEN~iSO 16772 en der:-ztruoiie conform NEN 
6961 
Conform AS3210 preetatiebiao NEN 6966 en cšesiruotie conform NEN 6661 
Conform AS3210 pre-etatiebiad NEN 6966 en desiruciie conform NEN 6961 
Conform AS321O preetatieblad NEN 6966 en destruciie conform NEN 6961 
Conform A83210 prestatiebiad NEN 6966 en ciestructie conform NEN 6661 
Conform AS3210 preetatiebiad 6 
Conform /483210 prestatie-bied 5 
Conform AS321O preetaiieblaci 7 

in dit aneiyseoerti¿caat zijn de met gernerkte analyses uitgevoerd voigens de onderstaande anaiysemethocien. Deze 
analyses zijn vaetgeiegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingeniiisi L066 van Euro¿ns 
Omegarn BV.

Gioeireet van siib 1 Eigen methode; gebaseerd op NEN 5754, NEN-EN 12879 
Gioeiveriies van eiib f Eigen methode; gebaseerd op NEN NEN-EN 12879 

Ooorachtveri¿carieoocie: OHDi~i..UQQ-WQNX-LJQZE 
569161-Loenifioaaimvi 

WWW,



Z/16/025267/48728

ßwa m 



Z/16/025267/48728

nam 



Z/16/025267/48728

wma 

Qmgovlngmlensl 
\ll/mol-lollllfallfïd 

Bodemrapportage 

1 uw 

N M uw 

wíl 

la
 

if 

f al f 

“ag X1 
.mig Mi mr M 

nu W 

fe
 

fe
e if'

ef
 

if*
*Mw uw 

uw M ll 
3 4 l ,ni a 

X d Mem 

*mix 

eg
;

ffš
iff

 

wat 

Legenda 

Geselecteerd perceel Bebouwing 

Bodemlocaties Wegen 

Onderzoeksrapporten Water 

Historiaach bodembestand Afscheiding 

Kadaster 

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 96353 Y 462859 meter 

22 44 en als nom 
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Statusoverzicht bodemlocatie 
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Mogelijk onderzochte boclembedreigende activiteiten 
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Cortslaan-Rijksweg A4 (Project W4)

Statusoverzicht bodemlocatie 
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Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 
Activiteiten uit Historisch bodembestand 

Hoogmadeseweg 154a, De Does 

Statusoverzicht bodemiocatie 
Rapportinformatie 

Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 

Activiteiten uit Historisch bodembestand 
Amaliaplein (Ericalaan Alexanderlaan)

Statusoverzicht bodemlocatie 

Rapportinformatie 

Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 

Activiteiten uit Historisch bodembestand 
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Statusoverzicht bodemlocatie 
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Toelichting op de verstrekte informatie 

ec
 

De Omgevingsclienst West-Holland beheert van haar werkgebied een database met bodemgegevens 
afkomstig van deelnemende gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Deze bodemgegevens worden 
toegankelijk gemaakt met behulp van een bodeminformatiesysteem 
In deze rapportage zijn de bij de Orrigevingsdienst bekende gegevens over de bodemkwaliteit van het 
geselecteerde adres of perceel en de directe omgeving daarvan verwerkt.
Hieronder volgt een toelichting op de opbouw van het rapport en de weergegeven informatie Heeft u vragen 
naar aanleiding van dit rapport en/of behoefte aan advies? Neem dan contact op met de heer van Valen 
van ons Bodem informatie punt via 0714083276 of iíšlP@odwh.nl 

Cipboow van deee rapportage 

Be rapportage komt als volgt tot stand. Op basis van een geografische analyse wordt het bevraagcle adres 
of perceel gecontroleerd op de aanwezigheid van een boderniocatie contour. Is deze aanwezig op het 
perceel, of in de nabijheid hiervan, dan wordt de aanwezige informatie van het geselecteerde perceel 
getoond in oncierataande volgorde:

Overzicht bodernlocatie(s)
1 Gegevens bodemlocatie(a)
v Statusoverzicht bodemlocatie 

Rapportinformatie 
Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 
Activiteiten uit Historisch bodembestand 
Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten 

Naast de geografische analyse van het geselecteerde perceel wordt ook in een buffer van 25 meter rond het 
perceel gekeken of er boclemlocaties aanwezig zijn. Als er geen gegevens van het bevraagde perceel bekend 
zijn dan kan het zijn dat er alleen gegevens van bodemiocaties binnen het buffergebied van 25 meter 
worden getoond.

Weike informatie wordt getoond?

De getoonde gegevens bestaan uit informatie over de bodernkwaliteit per locatie of perceel. Niet alle 
bodemgegevens bij de Omgevingsdienst. Alleen bocleminformatie die bij ons is aangeleverd in het kader van 
een bouwaanvraag, aankoop of verkoop, sanering van een ondergrondse olietank en/of 
bodemverontreiniging wordt in deze rapportage opgenomen.

Onderstaande gegevens worden, indien aanwezig, getoond in het rapport:
algemene bodemkwaliteit van een perceel 
historische informatie met betrekking tot bronnen van mogelijke bodemverontreiniging 
aanwezigheid van ondergrondse tanks op een perceel 
eventueel openstaande vervoigactie per perceel in het kader van de Wet bodembescherming 

rictoali eii: getoonde boderngegevena 

De boderngegevens worden door de Omgevingsdienst minimaal per week geactualiseerd zodat 
eventuele tussentijdse ingevoerde wijzigingen worden meegenomen. Bij grote wijzigingen kan de 
updatefreduentie worden ingekort om de inhoud van het rapport zo actueel mogelijk te laten zijn.

Toel cbting op getoonde informatie 

Overzicht bodemlocatie 
Op dit kaartje wordt het bevraagde perceel getoond met de buffer van 25 meter.
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Gegevens bodemlocatie 
Hier worden gegevens getoond van de boderniocatie zoals deze in het bodeminformatiesysteern bij de 
omgevingsdienst bekend zijn. De boderniocatie is bij ons bekend onder zowel de adresgegevens als een 
locatiecode die aitijd begint met “AAC De locatiecode is een handige en unieke zoekingang in ons aysteern bij 
vragen over deze locatie.

Statueoverzicht bodemlocatie 
In dit hoofdstuk wordt een samenvatting van de belangrijkste statusvelden op locatieniveau gegeven:

Status laatste rapport: datum van het laatst uitgevoerde onderzoek op de locatie.
v Beoordeling verontreiniging: de mate van verontreiniging.
v Vervoigactie de vervolgactie van de iocatie voor het bevoegd gezag.

Besluit status: de conclusie van het besluit als er door het bevoegd gezag een beschikking over het geval 
van bodemverontreiniging is afgegeven.
Datum besiuit: datum van bovengenoemd besluit,

1 Bevoegd gezag Wbb: bij welke instantie de bevoegdheid in het kader van de Wbb iigt 
v Bepaalde risico's: als er bij een verontreiniging risico's zijn vastgesteld wordt hier weergegeven welke 

risico's dat zijn.
Asbeststatus: de status van asbest in/op de bodem van de iocatie.

Rapportinformatie 
In dit hoofdstuk worden de eventueel uitgevoerde onderzoeken op een bodernlocatie samengevat 
weergegeven:

Datum rapport: datum van het rapport.
Onderzoeksstatus: in welke fase van bodemonderzoek het onderzoek zich bevindt.
Aanleiding: wat de aanieiding voor het bodemonderzoek is.
Auteur: welk onderzoeksbureau/adviesbureau het onderzoek heeft gerapporteerd.
Rapportnumrner: kenmerk van de rapportage.

Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 
Hier worden eventueel bodernbedreigende activiteiten afkomstig uit het Historisch bodembestand 
en/of het bodemonderzoek vermeld,

Gebruik: omschrijving van de bodembedreigende activiteit.
Van/Tot: start- en eindjaar, indien bekend, van de bodembedreigende activiteit(en).

v Voldoende onderzocht: is de specifieke bodembedreígende activiteit voldoende onderzocht bij het 
bodemonderzoek?

Activiteiten uit Hbb 
Het Hbb is een bestand waarin aiie bodernbedreigende activiteiten afkomstig uit oude gemeentearchieven,
Hinderwetvergunningen, luchtfoto's zijn vastgelegd. Dit statische bestand vormt de baais voor het 
inschatten van mogeiijke verontreinigingsrisicds van de bodem op een iocatie.

Gebruik: omschrijving bodernbedreigende activiteit.
Bedrijfsnaam: naam van het bedrijf waar de activiteit{en} plaatsvonden.
Vindplaats dossier: archiefbron van de activiteit (bijvoorbeeld KVK, Hw voor Hinderwet).

1 Adres: straat, huisnummer en plaats van het (voormaiig) bedrijf en/of bodernbedreigende activiteit 

Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodernbedreigende activiteiten 
Hier worden activiteiten weergegeven van locaties waarvan de Omgevingsdienet geen onderzoekgegevene 
heeft, maar die de iocatie verdacht maken van bodemverontreiniging.
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Activiteiten uit Hèßtørisch bødembestand 

de Omgevingsdienst West-Holiand zijn hierover geen gegevens beschikbaar 1 
CortsIaan~Ršjrk:sweg A4 (Project W4)
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Mmgešïjk ondermchte bodembedreigende: activštešten 

Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevenš beschikbaar I 
Activiteiten uit Histørisch bwdembestand 

Bij de Omgevingsdienst West-Hoiland zijn hierover geen gegevens beschikbaar 
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Bij de Orngevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevens beschikbaar 

W *Bij de Orngevingsdienst West-Hoiiand zijn hierover geen gegevens beschikbaar 

Mum 

194.0-2006 Sanerings evaiuatie Vobrgaand Grontmij” 99073596-RC,
revisie D1 

05-lO~2006 Incšicatief onderzoek Voorgaand rbntmij 99072868-JS,
revisie D1 

07~09~2006 øuwsroffenbegiuic I civierzecnnißm P2006-0865 

07-09-2006 ouwztoffenbesiuit I Civieitechnisch Chemieiinco I P2006~O902 

29-05~2„OO6 Indicatief onderzoek Civieitechnisch Ta uw N007-439047ZFi.S»
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Verklaring vaktermen 

Achtergrondwaarde (AW 2000)
Norm waaronder sprake is van schone grond. Overschrijding van deze waarde (AWZUUO) leidt tot licht 
verontreinigde grond. De Achtergrondwaarde varieert met de bodemverontreinigende stof en de 

bodemsoort.

Aanvullend onderzoek 
Een beperkt onderzoek, dat meestal volgt op een verkennend of oriënterend onderzoek. Het heeft meestal 

tot doel aanvullende informatie te vergaren, zodat een nader onderzoek niet meer nodig is.

Asbestonderzoek NEN 5707 
De NEN 5707 beschrijft hoe onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem uitgevoerd wordt.

Asbestonderzoek NEN 5897 
De NEN 5897 beschrijft hoe onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in puinhouderide bodem uitgevoerd 

wordt.

Beschikking 
Een beschikking is een officieel overheidsbesluit. Voor het grondgebied van de Omgevirigsdienst West~

Holland (ODWH) is de orngevingsdienst het bevoegd gezag dat beschikkingen in het kader van de Wet 

bodembescherming afgeeft. Indien een vermoeden bestaat of al duidelijk is dat een geval van ernstige 

bodemverontreiniging aanwezig is, kan de verontreiniging worden gemeld bij de ODWH. Deze zal, indien 

voldoende gegevens aanwezig zijn, een beschikking afgeven. Hierin staat wat de ernst en risico's van de 

verontreiniging zijn en of sanering in het kader van de Wet bodembescherming noodzakelijk is. De ODWH 

geeft ook haar goedkeuring middels het nemen van beschikkingen over piannen om de bodem te 

saneren. Een geval van ernstige bodemverontreiniging mag meestal alleen gesaneerd worden volgens een 

saneringspian dat met een beschikking is goedgekeurd. De uitzondering hierop geldt voor eenvoudige 

standaard bodemsarieringen waarbij de mogelijkheid bestaat om te saneren op basis van een melding in het 

kader van het Besluit Uniforme Saneringen (de zogenaamde BUS-melding). Tot slot geeft de ODWH ook 

beschikkingen af over een uitgevoerde bodemsanering en eventueel riazorgplan, de zogenaamde evaluatie.

De beschikking geeft dan aan of de sanering afdoende is uitgevoerd, of er sprake is van een 

restverontreiniging, of nazorgmaatregelen nodig zijn en of er gebruiksbeperkingen gelden.

Besluit Opslag Ondergrondse Tanks (BOOT)

Dit Besluit gaf regels voor de opslag van olieproduct of brandstof in ondergrondse tanks. Hieronder viel ook 

de plicht tot het uitvoeren van bodemonderzoek bij in gebruik zijnde, ondergrondse tankinstallaties. Deze 

regelgeving is in 2008 overgegaan in het `Activiteitenbesluit'.

Bodemonderzoek 
Een bodemonderzoek wordt uitgevoerd om te kunnen bepalen of de bodem verontreinigd geraakt is met 

schadelijke stoffen. Soms zijn meerdere bodemonderzoeken nodig om de soort verontreiniging, de 

concentraties en de omvang van de verontreiniging te bepalen. Er zijn verschillende soorten 

bodemonderzoek, afhankelijk van het specifieke doel.

Bodem sanering bedrijven (BSB-operatie)
Qnderzoek uitgevoerd in het kader van de BSB-operatie.

Bodemsanering 
Door grond te ontgraven, ter plekke te reinigen of te isoleren kan een geval van bodemverontreiniging 

gesaneerd worden. Een locatie is succesvol gesaneerd zodra de bodemkwaliteit geen belemmering meer 
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vormt voor het voorgenomen gebruik van de locatie, het zogenaamde `functiegericht saneren'. Dit wil dus 
niet zeggen dat de bodem ter plaatse volledig is schoongemaakt.

Bodemverontreiniging 
De bodem is verontreinigd als een van de in de NEN 5740 genoemde stoffen, in concentraties boven de 
achtergrondwaarde/streefwaarde in de grond of het grondwater (bodem) aanwezig zijn.

BSB-operatie 
In 1993 werd het Besluit Verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen' ingevoerd. Veel bedrijven werden 
hierdoor verplicht de bodemkwaliteit van hun bedrijfsterrein in beeld te brengen. De stichting `Bodem 
Sanering in gebruik zijnde Bedrijfsterreinen' heeft bedrijven hierbij gehoipen door de mogelijkheid te 
bieden gezamenlijk via de BSB-operatie aan die verplichting te voldoen. De stichting BSB is inmiddels 
opgeheven.

Geval van ernstige bodemverontreiniging 
Een geval van verontreiniging waarbij de bodem zodanig is verontreinigd, dat de functionele eigenschappen 
die de bodem heeft voor mens, plant of dier, ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Er wordt 
gesproken van een gevat van ernstige bodemverontreiniging als voor een stof meer dan 25 kubieke meter 
grond of 
meer dan 100 kubieke meter met grondwater verzadigd bodemvolume boven de interventiewaarde 
verontreinigd is. Voor asbest geldt dit volumecriterium niet. Boven een concentratie van 100 in grond 
is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging.

Historisch bodembestand waarin historische gegevens uit verschillende archieven (gerneentearchieven, KvK,
Hinderwetvergunningen zijn opgenomen bodembedreigende activiteiten.

Historisch onderzoek 
Archiefonderzoek naar het vroegere gebruik van een iocatie. Hiermee kan ingeschat worden of er een risico 
is op bodemverontreiniging. Het historisch onderzoek maakt onderdeel uit van een vooronderzoek NEN 
5725.

Indícatief onderzoek 
Een verkennend bodemonderzoek beperkt van omvang en niet uitgevoerd volgens de onderzoeksrichtiijnen.

Interventiewaai-de 
Norm waarboven sprake is van een sterke bodemverontreiniging. De interventiewaarde varieert met de 
bodemverontreinigende stof en de bodemsoort.

ISV~programmering 
De gemeente heeft vanaf 2000 bodemonderzoeken en bodernsaneringen uitgevoerd en gesubsidieerd met 
gelden uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Per vijf jaar is een programma opgesteld.

Licht verontreinigd 
De bodem is licht verontreinigd als voor een stof een bepaalde norm in de grond of het grondwater 
overschreden wordt. Deze norm heet Streefwaarde Tegenwoordig wordt voor grond de term 
Achtergrondwaarde gebruikt.

Locatiecode 
Unieke code die in het bodemínformatiesvsteem aan een locatie is gekoppeld.
Deze code begint altijd met en wordt daarna gevolgd door de gemeentecode en een uniek volgnummer.
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Matig verontreinigd 
Deze term wordt veel gebruikt door adviesbureau om aan te geven dat de concentratie van een stof in de 

bodem de Tussenwaarde overschrijdt (gemiddelde van Streefwaarde of Acntergrondwaarde en de 

Intenfentiewaarde).

Meldingsformulier BUS saneringsplan 
Standaard en eenvoudige saneringen kunnen op basis van het Besluit Uniforme Saneringen middeis 

een standaardforrnulier gemeld worden bij het bevoegd gezag Dit meldingsformulier vervangt het 

saneringspian.

Melclingsformulier BUS evaiuatieverslag 
De versiaglegging van een standaard sanering kan op basis van het Besluit Uniforme Saneringen 

middels een standaardforrnulier ingediend worden bij het bevoegd gezag. Het formulier vervangt de 

saneringsevaiuatie.

Monitoring 
Het periodiek meten van de grondwaterkwaliteit.

Nader onderzoek 
Een vervolgonderzoek op een verkennend bodemonderzoek met als doel de aard, de mate (concentratie),

eventuele risico's en omvang van de eerder aangetroffen verontreiniging vast te stellen. De gegevens van 

het nader onderzoek zijn de basis voor de beoordeling van de ernst van de bodemverontreiniging en de 

noodzaak voor een spoedige sanering.

Nazorg 
Nazorg gaat om het zolang als nodig in stand houden van een situatie waarin onaanvaardbaar 

milieuhygienisch risico wordt voorkómen door `beheer' en `beheersing' na een bodemsanering. Hierbij kan 

als voorbeeld worden gedacht aan het in stand houden van een leeflaag of periodieke 

grondwaterrnonitoring.

Nulsituatie-onderzoek 
Onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het verlenen van een milieuvergunning. De beginsituatie wordt 

vastgelegd op de piekken waar volgens de milieuvergunning bodembedreigende activiteiten plaats gaan 

vinden. Er wordt alleen gekeken naar de 

bodembedreigende stoffen die gebruikt gaan worden, Na beëindiging van de activiteiten wordt op dezelfde 

wijze een eindsituatie-onderzoek uitgevoerd.

Oriënterend onderzoek 
Een eerste onderzoek naar aanleiding van een vermoeden dat sprake is van bodemverontreiniging.

PreHO 
Deze term wordt gebruikt voor beperkte historische informatie uit bijvoorbeeld artzhieflijstem Het betreft 

geen volwaardig historisch onderzoek 

Saneringsevaluatie 
Een beschrijving van de uitgevoerde sanering, het resultaat van de sanering en de eventueel te nemen 

nazorgrnaatregelen.

Saneringsonderzoek 
Inventarisatie van de manieren waarop een verontreiniging gesaneerd kan worden. Het sanenngsonderzoek 
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beschrijft de miiieuhygiënische, technische en financiële aspecten en de kwaliteit van de bodem die met de 
op die manier uitgevoerde sanering kan worden bereikt. Het resultaat van het onderzoek is een vooretei 
voor een keuzevariani: voor de wijze van sanering.

Saneringsplan 
Een plan waarin de gekozen saneringsmaatregelen zijn beschreven en de effecten die met de maatregelen 
worden beoogd (het saneringsresultaat).

Streefwaarde 
Norm waaronder sprake is van schone grond. Boven de Streefwaarde is sprake van lichte verontreinigde 
grond of grondwater.
De streefwaarcle varieert met de bodemverontreinigende stof en de bodemeoort. Voor grond is de 
streefwaarde nu vervangen door de Achtergrondwaarde.

Sterk verontreinigd 
De bodem is sterk verontreinigd als voor een stof de interventiewaarde in de grond of het grondwater 
overschreden wordt.

Tuseenwaarde 
Het gemiddelde van de Streefwaarde (of Achtergrondwaarde) en de Interventiewaarde.

Verkennend onderzoek NEN 5740 
Ue NEN 5740 beschrijft op welke wijze een verkennend onderzoek moet worden uitgevoerd. De norm biedt 
de keuze uit diverse onderzoeksstrategieën, die gebruikt worden afhankeiijk van de situatie 

Verkennend onderzoek NVN 5740 
De NVN 5740 is de voorloper (voornorm) van de NEN 5740 en werd tot 1995 gebruikt.

vooronderzoek NEN 5725 
De NEN S725 beschrijft op welke wijze een vooronderzoek bij een bodemonderzoek moet worden 
uitgevoerd. Een vooronderzoek is een onderzoek naar het vroegere, huidige en toekomstige gebruik van een 
locatie. Het onderzoek naar het vroegere gebruik wordt ook wel historisch onderzoek genoemd. Aan de hand 
van het vooronderzoek wordt de strategie voor boclemkundig veidonderzoek bepaald.
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W Hoewel zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van de informatie in dit rappdrt kan n t e zijn dat deze 
mogelijk onvdlledlg is en/of onjuistheden bevat. Niet alle tanks, bodemonclerzoeken en (historische)

bodemactiviteiten zijn bij ons bekend. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien 

W 
van deze informatie. Wij benadrukken dat alleen een bodemonderzoek uitsluitsel kan geven over de 

l 

bodernkwaliteit. U helpt de Orngevingsdienst dear eventuele fouten of gebreken aan ons te melden.
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