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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1  plan: 
het bestemmingsplan Woningbouw Pruimendijk 19 - 21 met identificatienummer 
NL.IMRO.0597.BPRIJS2020Prdk1921-VG01 van de gemeente Ridderkerk. 

1.2  bestemmingsplan: 
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen. 

1.3  aanduiding: 
een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waar gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels 
worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden. 

1.4  aanduidingsgrens: 
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.5  aan-huis-gebonden bedrijf: 
het op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten, waarvoor geen melding- of vergunningplicht op grond 
van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer geldt en die door de beperkte omvang in een 
gedeelte van een woning en de daarbij behorende bebouwing worden uitgeoefend. 

1.6  aan-huis-gebonden beroep: 
het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch of daarmee 
naar aard gelijk te stellen gebied, dan wel het uitoefenen van een beroep op medisch, paramedisch of 
therapeutisch gebied, welke door hun beperkte omvang in een gedeelte van een woning en de daarbij 
behorende bebouwing worden uitgeoefend. 

1.7  achtererf: 
de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn achter de achtergevellijn van het hoofdgebouw. 

1.8  archeologisch onderzoek: 
onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een opgravingsvergunning beschikt. 

1.9  archeologisch deskundige 
een door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen onafhankelijke deskundige op het gebied 
van de archeologische monumentenzorg. 

1.10  bebouwing: 
een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

1.11  bestemmingsgrens: 
de grens van een bestemmingsvlak. 

1.12  bestemmingsvlak:  
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.13  bevoegd gezag: 
bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
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1.14  bijgebouw: 
een vrijstaand, afzonderlijk van het hoofdgebouw gebouwd gebouw, dat in functioneel en bouwkundig opzicht 
te onderscheiden is van en in volume ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. 

1.15  bouwen: 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, het veranderen of het vernieuwen en het vergroten van een 
bouwwerk. 

1.16  bouwgrens:  
de grens van een bouwvlak. 

1.17  bouwperceel: 
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing 
is toegelaten. 

1.18  bouwperceelgrens: 
de grens van een bouwperceel. 

1.19  bouwvlak:  
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten. 

1.20  bouwwerk:  
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct, hetzij indirect 
met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 

1.21  detailhandel: 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of 
leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan 
in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsmatige activiteit. 

1.22  dienstverlening: 
het bedrijfsmatig aanbieden, verkopen en/of leveren van diensten aan personen, zoals reisbureaus, kapsalons 
en wasserettes. 

1.23  erker: 
een uitbouw aan de voorzijde van de woning, met een maximale breedte van 75% van de breedte van de 
voorgevel van het hoofdgebouw, een maximale diepte van 2 m en een maximale hoogte gelijk aan de hoogte 
van de begane grondlaag van de desbetreffende woning vermeerderd met 0,35 m. 

1.24  gebouw:  
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 
ruimte vormt. 

1.25  hoofdgebouw: 
een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn aard, functie, constructie of afmetingen dan wel gelet op de 
bestemming als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken. 

1.26  nadere eis: 
Een nadere eis als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 onder d van de Wet ruimtelijke ordening; 
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1.27  nutsvoorzieningen: 
voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, 
schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, voorzieningen ten behoeve 
van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie. 

1.28  omgevingsvergunning: 
omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 of in artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. 

1.29  overkapping: 
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak. 

1.30  peil: 
a. voor gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelegen op een afstand van 5 m of minder uit de 

bestemming 'Verkeer' of 'Verkeer - Verblijfsgebied': de hoogte van die weg; 
b. voor gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelegen op een afstand van meer dan 5 m uit de 

bestemming 'Verkeer' of 'Verkeer - Verblijfsgebied': de gemiddelde hoogte van het aangrenzend terrein. 

1.31  seksinrichting: 
het bedrijfsmatig -of in omvang of frequentie die daarmee overeenkomt- gelegenheid bieden tot het ter 
plaatse, in een gebouw of in een vaartuig, verrichten van seksuele handelingen. 

1.32  voorgevel: 
de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie dan wel gelet op uitstraling ervan als 
belangrijkste gevel kan worden aangemerkt. 

1.33  wonen: 
het gehuisvest zijn in een woning. 

1.34  woning/wooneenheid: 
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden. 

1.35  zijerf: 
de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn tussen de voorgevel- en de achtergevellijn van 
het gebouw. 
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Artikel 2  Wijze van meten 

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  afstand 
de afstand tussen bouwwerken onderling en de afstand van bouwwerken tot perceelsgrenzen worden daar 
gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn. 

2.2  bouwhoogte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee 
gelijk te stellen bouwonderdelen. 

2.3  breedte van dakkapellen 
de maximaal toegestane breedte van dakkappellen ten opzichte van de breedte van daken wordt gemeten 
langs een horizontale lijn die de betreffende dakkapellen in het verticale midden doorsnijdt. 

2.4  diepte en breedte van een hoofdgebouw 
de diepte en de breedte van een hoofdgebouw worden gemeten daar waar deze maten het grootst zijn, met 
dien verstande dat erkers en aan- en uitbouwen niet worden meegerekend. 

2.5  goothoogte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te 
stellen constructiedeel. 

2.6  oppervlakte van een bouwwerk 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het 
gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk. 

2.7  Ondergeschikte bouwdelen 
Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bouwvlakken of bestemmingsvlakken 
worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, 
schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers met ten hoogste 50% van de gevelbreedte van een 
hoofdgebouw, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de bouw- c.q. 
bestemmingsgrens, dan wel de rooilijn met niet meer dan 1 m wordt overschreden. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Wonen 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. het wonen, al dan niet in combinatie met aan-huis-gebonden beroepen en aan-huis-gebonden bedrijven; 
met daaraan ondergeschikt: 

b. wegen en straten; 
c. paden; 
d. parkeervoorzieningen; 
e. groenvoorzieningen; 
f. nutsvoorzieningen; 
g. waterlopen en waterpartijen; 
met de daarbijbehorende: 

h. tuinen, erven en terreinen. 

3.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

3.2.1  Hoofdgebouwen 

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels: 

a. hoofdgebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd; 
b. het aantal wooneenheden binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan door middel van de 

aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' is aangegeven; 
c. de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 

'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' aangegeven goot- en bouwhoogte; 
d. uitbreiding van hoofdgebouwen mag uitsluitend plaatsvinden in de vorm van aanbouwen, uitbouwen 

en/of bijgebouwen; 
e. de voorgevels van de hoofdgebouwen dienen in of maximaal 3 meter achter de naar de weg gekeerde 

bouwvlaklijn te worden gebouwd; 
f. de diepte van hoofdgebouwen bedraagt, gemeten vanaf de voorgevel, maximaal 12 m. 

3.2.2  Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels: 

a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen worden binnen het bouwvlak gebouwd; 
b. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen op een afstand van ten minste 3 m achter de 

voorgevel van het hoofdgebouw te worden gebouwd, met uitzondering van erkers; 
c. de diepte van aan- en uitbouwen bedraagt ten hoogste 3 m, gemeten vanaf de achtergevel van het 

hoofdgebouw; 
d. het gezamenlijk oppervlak van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste 

50% van de bij het hoofdgebouw behorende zij- en/of achtererf, met een maximum van 50 m², met dien 
verstande dat een aaneengesloten oppervlakte van ten minste 25 m² van het zij- en achtererf onbebouwd 
en onoverdekt dient te blijven; 

e. de goothoogte van aan- en uitbouwen bedraagt ten hoogste de hoogte van de eerste bouwlaag van het 
hoofdgebouw vermeerderd met 0,35 m, met een maximum van 4 m; 

f. de aan- en uitbouw mag worden voorzien van een kap of schuin dak met een hoogte van maximaal 1 m; 
g. de goothoogte van bijgebouwen bedraagt ten hoogste 3 m; 
h. de bouwhoogte van bijgebouwen bedraagt ten hoogste 4 m; 
i. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt ten hoogste 3 m. 
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3.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevel van het hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 1 m; 
b. de bouwhoogte van erfafscheidingen achter de voorgevel van het hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 2 

m; 
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m. 

3.3  Nadere eisen 

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd nadere eisen te stellen omtrent de situering en de 
goothoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen, indien over een lengte van meer dan 2,5 m in de 
zijerfscheiding wordt gebouwd, teneinde te waarborgen dat de op te richten bebouwing geen onnodige 
nadelige veranderingen teweegbrengt in de bezonningssituatie op de aangrenzende erven of tuinen en in de 
lichttoetreding van het naastgelegen hoofdgebouw, met dien verstande dat: 

a. daardoor de gebruikswaarde van het te bebouwen erf niet onevenredig wordt geschaad; 
b. de goothoogte van (delen van) gebouwen niet wordt teruggebracht tot minder dan 2,5 m; 
c. geen inbreuk wordt gemaakt op het bepaalde in lid 3.2.2 onder d ten aanzien van het maximaal te 

bebouwen gedeelte van de gronden. 

3.4  Specifieke gebruiksregels 

3.4.1  Niet strijdig gebruik 

Onder strijdig gebruik wordt niet verstaan het gebruik van gedeelten van woningen en/of bijgebouwen voor 
kantoor- en/of praktijkruimte ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen en aan-huis-gebonden bedrijven, 
voor zover: 

a. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd wordt; 
b. het vloeroppervlak in gebruik voor kantoor- en/of praktijkruimte niet groter is dan 30% van het 

vloeroppervlak van hoofdgebouwen en erfbebouwing, met een maximum van 70 m²; 
c. ten behoeve van de kantoor- en/of praktijkruimte wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid; 
d. het gebruik geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer; 
e. geen horeca en geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd een beperkte verkoop ondergeschikt aan de 

uitoefening van toegestane aan-huis-gebonden beroepen; 
f. het beroep of de activiteit door de bewoner wordt uitgeoefend; 
g. de handel in en opslag van consumentenvuurwerk, softdrugs en hallucinogene middelen is niet 

toegestaan. 

3.4.2  Voorwaardelijke verplichting sanering voor ingebruikname 

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik of in gebruik laten nemen 
van de gronden en bouwwerken overeenkomstig de in lid 3.1 opgenomen bestemmingsomschrijving zonder 
sanering van de in Bijlage 1 geconstateerde saneringsplichtige verontreinigde gronden. 
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3.5  Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk 

3.5.1  Vergunningsplicht 

Het is verboden om zonder een omgevingsvergunning bouwwerken geheel of gedeeltelijk te slopen. 

3.5.2  Uitzonderingen 

Het bepaalde in lid 3.5.1 is niet van toepassing indien nader onderzoek heeft plaatsgevonden naar de in Bijlage 
2 Quickscan natuurwaardenonderzoek van d.d. 21-09-2020 genoemde huismus en vleermuizen en eventueel 
verplichte vervolgstappen zijn genomen, waaronder wordt verstaan het treffen van mitigerende maatregelen 
en het verkrijgen van een ontheffing betreffende de beschermde diersoorten. 
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Artikel 4  Waarde - Archeologie 2 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn – behalve voor de andere aldaar voorkomende 
bestemming(en) – mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden ter 
plaatse van terreinen met een hoge archeologische verwachtingswaarde. 

4.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 4.1 genoemde bestemming uitsluitend bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;  

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag – met inachtneming van 
de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels – uitsluitend worden gebouwd, indien:  
1. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport heeft overgelegd waarin de 

archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in 
voldoende mate is vastgesteld;  

2. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de bouwactiviteiten niet worden 
geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor het 
bouwen voorschriften en beperkingen te verbinden, gericht op het behoud van de archeologische 
resten in de bodem, het doen van opgravingen dan wel het begeleiden van de bouwactiviteiten door 
een archeologische deskundige; 

c. het bepaalde in dit lid onder b.1 en b.2 is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking heeft op 
één of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken:  
1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte, voor 

zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de 
bestaande fundering;  

2. een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 100 m²;  
3. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 0 cm en zonder heiwerkzaamheden kan 

worden geplaatst. 

4.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

4.3.1  Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie 2' zonder of in afwijking van 
een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de volgende werkzaamheden uit te 
voeren: 

a. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte of hoogte dan 0 cm waartoe worden 
gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van 
drainage;  

b. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op een of ander wijze indrijven van voorwerpen;  
c. het verlagen of verhogen van het waterpeil;  
d. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;  
e. het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee verband houdende 

constructies, installaties of apparatuur. 

4.3.2  Uitzondering op het aanlegverbod 

Het verbod van lid 4.3.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden: 

a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij lid 4.2 in acht is genomen;  
b. een oppervlakte beslaan van ten hoogste 100 m²;  
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan;  
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d. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.  
e. gericht zijn op het normale onderhoud, gebruik en beheer van de betreffende gronden;  
f. plaatsvinden in bestaande weg- en leidingcunetten. 

4.3.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 4.3.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de aanvrager van de 
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden aan de hand van nader 
archeologisch onderzoek kan aantonen dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig 
zijn. Voorts zijn de werken en werkzaamheden toelaatbaar, indien: 

a. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden een 
rapport heeft overgelegd waarin de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van 
het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld;  

b. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten niet worden geschaad of 
mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 
werken en werkzaamheden voorschriften en beperkingen te verbinden, gericht op het behoud van de 
archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen dan wel het begeleiden van de 
bouwactiviteiten door een archeologische deskundige. 
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Artikel 5  Waterstaat - Waterkering 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar voorkomende 
bestemming(en) - mede bestemd voor het beheer van waterstaatsdoeleinden in de vorm van dijken, kaden en 
dijksloten en andere voorzieningen ten behoeve van de waterkering. 

5.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op de gronden mogen ten behoeve van de in lid 5.1 genoemde bestemming uitsluitend bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; 

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 4 m; 
c. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met inachtneming van de 

voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - uitsluitend worden gebouwd, indien het 
bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, 
waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt 
gemaakt van de bestaande fundering. 

5.3  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.2 onder c., indien de 
bij de betrokken bestemming behorende bouwregels in acht worden genomen en het waterkeringsbelang 
door de bouwactiviteiten niet onevenredig wordt geschaad. Het bevoegd gezag dient voorafgaande aan de 
vergunningverlening advies in te winnen bij het waterschap. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 6  Anti-dubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 7  Algemene bouwregels 

7.1  Overschrijding goothoogte 

De goothoogte mag worden overschreden door: 

a. dakruimten, mits: 
1. het gezamenlijk oppervlak van (nagenoeg) horizontale dakvlakken niet meer bedraagt dan 50% van 

het gezamenlijk grondoppervlak van de af te dekken gedeelten van het bouwwerk; 
2. de hoogte van de overschrijding ten opzichte van de aanwezige goothoogte niet meer dan 4,5 m 

bedraagt; 
3. de breedte van enig deel van een gevelvlak van deze dakruimte, geen dakkapel zijnde, niet meer 

bedraagt dan 40% van de breedte van de onderliggende gevel dan wel in opwaartse richting 
geleidelijk afneemt tot deze maat; 

b. dakkapellen op woningen, voor zover gelegen aan de voor- of zijgevel, waarvan de gezamenlijke breedte 
per dakvlak niet meer bedraagt dan 50% van de breedte van de voor- of zijgevel en waarvan de hoogte 
niet meer bedraagt dan 50% van de in het verticale vlak geprojecteerde hoogte van het dakvlak met een 
maximumhoogte van 1,5 m; 

c. dakkapellen op woningen, voor zover niet gelegen aan de voor- of zijgevel van een pand, waarvan de 
afstand tot de zijgevel of de woningscheidende muur niet minder dan 0,5 m bedraagt met een 
maximumhoogte van 1,5 m; 

d. (delen van) bouwwerken, waarvan de grootste horizontale doorsnede niet meer dan 1 m² bedraagt en 
door trappenhuizen, lichtstraten, koepels en liftkokers; 

e. technische ruimten voor klimaatregeling, koeling en dergelijke met een maximale oppervlakte van 4 m2. 

7.2  Overschrijding bouwhoogte 

De bouwhoogte mag worden overschreden door: 

a. (delen van) bouwwerken, waarvan de grootste horizontale doorsnede niet meer dan 1 m² bedraagt en 
door trappenhuizen, lichtstraten, koepels en liftkokers; 

b. technische ruimten voor klimaatregeling, koeling en dergelijke met een maximale oppervlakte van 4 m2; 
c. antennes met ten hoogste 6 m. 

7.3  Overschrijding bouwgrenzen 

De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van aanduidingen, aanduidingsgrenzen 
en regels worden overschreden door: 

a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, balkons, 
entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding ten hoogste 2,5 m bedraagt; 

b. tot gebouwen behorende erkers en serres, mits de overschrijding ten hoogste 2 m bedraagt; 
c. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten hoogste 1,5 m bedraagt. 

7.4  Voldoende parkeergelegenheid 

a. Een bouwwerk, waarvan een behoefte aan parkeergelegenheid wordt verwacht, kan niet worden 
gebouwd wanneer op het bouwperceel of in de omgeving daarvan niet in voldoende parkeergelegenheid 
is voorzien en in stand wordt gehouden. 

b. Bij het bepalen van of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid wordt getoetst aan de normen van 
de parkeerkencijfers in de CROW-publicatie 381 ('Toekomstbestendig parkeren'). Indien deze 
beleidsregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, dient rekening te worden gehouden met de 
wijziging(en). 

c. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in sub a en worden toegestaan dat 
in minder dan voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, mits dit geen onevenredige afbreuk doet 
aan de parkeersituatie. 
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Artikel 8  Algemene aanduidingsregels 

8.1  Molenbiotoop 

In afwijking van Hoofdstuk 2 gelden ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone- molenbiotoop' de 
volgende regels: 

a. binnen een straal van 100 m, gerekend vanuit het middelpunt van de molen, wordt geen nieuwe 
bebouwing opgericht of beplanting aangebracht, hoger dan de onderste punt van de verticaal staande 
wiek; 

b. binnen een straal van 100 tot 400 m, gerekend vanuit het middelpunt van de molen, gelden de volgende 
hoogtebeperkingen voor bebouwing en beplanting: 
1. voor zover dit gebied is gelegen buiten bestaand stads- en dorpsgebied bedraagt de maximale hoogte 

niet meer dan 1/100ste van de afstand tussen bouwwerk en beplanting en het middelpunt van de 
molen, gerekend met de hoogtemaat van de onderste punt van de verticaal staande wiek; 

2. voor zover dit gebied is gelegen binnen bestaand stads- en dorpsgebied bedraagt de maximale hoogte 
van bebouwing en beplanting niet meer dan 1/30ste van de afstand tussen bouwwerk en beplanting 
en het middelpunt van de molen, gerekend met de hoogtemaat van de onderste punt van de verticaal 
staande wiek. 

c. bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van dit lid onder a en b, indien de vrije windvang of 
het zicht op de molen al zijn beperkt vanwege aanwezige bebouwing en beplanting en de windvang en het 
zicht op de molen niet verder worden beperkt vanwege de nieuw op te richten bebouwing en de 
beplanting. 
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Artikel 9  Algemene afwijkingsregels 

9.1  Afwijken van maten 

Het bevoegd gezag kan - tenzij op grond van Hoofdstuk 2 reeds afwijking mogelijk is - bij een 
omgevingsvergunning afwijken van de regels voor: 

a. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%; 
b. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een 

technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de 
werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen ten hoogste 3 m bedragen en het 
bouwvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot. 

De bevoegdheid tot afwijken wordt niet gebruikt, indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 
ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken. 
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Artikel 10  Algemene wijzigingsregels 

10.1  Overschrijding bestemmingsgrenzen 

Het college van burgemeester en wethouders kan de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen ten 
behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een technisch 
betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met 
de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijdingen mogen echter ten hoogste 3 m bedragen en het 
bestemmingsvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot. 
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Artikel 11  Overige regels 

11.1  Werking wettelijke regelingen 

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op het moment van 
vaststelling van het plan. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 12  Overgangsrecht 

12.1  Overgangsrecht bouwwerken 

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt: 

a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en 
afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot: 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 
waarop het bouwwerk is tenietgegaan; 

b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van dit lid onder a een omgevingsvergunning verlenen voor 
het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a met maximaal 10%; 

c. dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

12.2  Overgangsrecht gebruik 

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt: 

a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet; 

b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, te veranderen 
of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de 
afwijking naar aard en omvang wordt verkleind; 

c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan voor een 
periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te 
laten hervatten; 

d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
 

 



Bestemmingsplan ‘Woningbouw Pruimendijk 19 – 21’ 
Vastgesteld 

 

BJZ.nu 
Ruimtelijke plannen en advies 

21 

Artikel 13  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als:  

Regels van het bestemmingsplan Woningbouw Pruimendijk 19 - 21 van de gemeente Ridderkerk. 
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Bijlagen bij de regels 
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Bijlage 1  Bodemonderzoek 
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Bijlage 2  Quickscan natuurwaardenonderzoek  
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1.  INLEIDING 
 
 
In opdracht van De Waal Beheer Ridderkerk B.V. is een milieukundig bodemonderzoek verricht 
op de locatie Pruimendijk 21 te Rijsoord.  
 
Aanleiding en doelstelling onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de geplande transactie (verkoop) van het terrein. In 
dit kader wenst de opdrachtgever inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 
 
Doel van het onderzoek is vast te stellen of het voormalige, dan wel het huidige, gebruik van de 
onderzoekslocatie heeft geleid tot een verontreiniging van de bodem. Het verkennend 
bodemonderzoek beoogt het verkrijgen van inzicht in aard, plaats van voorkomen en 
concentraties van eventueel aanwezige verontreinigende stoffen in de bodem. 
 
Ter bepaling van de milieuhygiënische  bodemkwaliteit binnen de begrenzing van de 
onderzoekslocatie, is de norm NEN 5740, de norm NEN 5707 en de norm NTA 5755 
gehanteerd. Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie 
bij een verkennend bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van 
bodemverontreiniging en de werkwijze voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van 
de bodem en eventueel vrijkomende grond. 
 
Leeswijzer 
De locatiegegevens, het vooronderzoek en de opzet van het onderzoek zijn beschreven in 
hoofdstuk 2. De keuze van de opzet van het onderzoek is onder meer afhankelijk van het 
huidige en het voormalige gebruik van het perceel.  
 
Een beschrijving van het veldonderzoek en het analytisch onderzoek is weergegeven in de 
hoofdstukken 3 en 4. De verzamelde gegevens zijn getoetst aan het toetsingskader van de Wet 
bodembescherming, geïnterpreteerd en besproken in hoofdstuk 5. 
 
Op basis van de verzamelde onderzoeksresultaten is de chemische bodemkwaliteit van de 
onderzoekslocatie beoordeeld. Deze beoordeling is ondergebracht in hoofdstuk 6 (conclusies). 
Daarnaast worden op basis van de onderzoeksresultaten aanbevelingen gedaan met 
betrekking tot eventueel te nemen vervolgstappen. 
 
In hoofdstuk 7 zijn de factoren, die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van het onderzoek, 
toegelicht. 
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2.  VOORONDERZOEK EN ONDERZOEKSOPZET 
 
 
2.1.  ALGEMEEN 
 
Bij toepassing van de NEN 5740 moet een hypothese worden opgesteld omtrent de aan- of 
afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventueel te verwachten verontreinigingen. 
Ten behoeve van het opstellen van de hypothese dient een vooronderzoek uitgevoerd te 
worden overeenkomstig de NEN 5725 (Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij 
verkennend, oriënterend en nader onderzoek, NNI, januari 2009). 
 
In het kader van onderhavig onderzoek is het vooronderzoek uitgevoerd conform het standaard 
niveau. In dit kader is informatie verzameld over de volgende aspecten van de locatie: 
 
- regionale bodemopbouw en geohydrologie (paragraaf 2.2);  
- huidig (en toekomstig) gebruik van de onderzoekslocatie (paragraaf 2.3); 
- historische informatie (paragraaf 2.4). 
 
De verzamelde informatie is vastgelegd per bron en weergegeven in de genoemde paragrafen 
van onderhavige rapportage. De conclusies van het vooronderzoek worden weergegeven in 
paragraaf 2.5. Op basis van deze gegevens is in paragraaf 2.6 de onderzoeksopzet bepaald. 
 
Als afbakening van de onderzoekslocatie, ten behoeve van het vooronderzoek, is gekozen voor 
het te onderzoeken perceel alsmede de aangrenzende percelen tot maximaal 50 meter 
gerekend vanaf de grens van het te onderzoeken perceel. Opgemerkt dient te worden dat de 
genoemde afstand een arbitraire keuze betreft.  
 
 
2.2.  REGIONALE BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 
 
Teneinde inzicht te kunnen verkrijgen in de samenstelling van de diepere bodemlagen is de 
Grondwaterkaart van Nederland, kaartblad 38 west (Gorinchem) geraadpleegd. Deze is 
uitgegeven door het Instituut van Grondwater en Geo-energie TNO (IGG). De regionale 
geohydrologische opbouw kan als volgt worden omschreven: 
 

Deklaag 
Over het algemeen wordt de slecht doorlatende deklaag gevormd door de Westland formatie en 
bestaat uit een afwisseling van klei en veen. De dikte van de deklaag op de onderzoekslocatie 
bedraagt circa 9 meter. De verticale hydraulische weerstand van de deklaag bedraagt tussen 
de 500 en de 1000 dagen. 
 
1e watervoerende pakket 
Het eerste watervoerende pakket wordt globaal gevormd door goed doorlatende afzettingen 
tussen de slecht doorlatende deklaag en de scheidende laag. Het eerste watervoerende laag 
bestaat voornamelijk uit uiterst grof tot en met uiterst fijn zand. In de nabijheid van de 
onderzoekslocatie bedraagt de dikte van dit pakket circa 12 meter. Het doorlaatvermogen (kD-
waarde), zijnde het product van de doorlaatbaarheidscoëfficiënt (k) en de dikte (D) van het 
eerste watervoerende pakket wordt geschat op 800 m2/d. De grondwaterstroming in het eerste 
watervoerende pakket is overwegend westelijk gericht. De stijghoogte van het grondwater 
bedraagt circa 0,88 m - NAP.  
 
1e scheidende laag 
Het eerste en het derde watervoerende pakket worden gescheiden door fijne slibhoudende 
zanden en klei houdende afzettingen (formatie van Kedichem). De top van de scheidende laag 
in de nabijheid van de onderzoekslocatie ligt op een diepte van circa 30 m - NAP en de dikte 
van dit pakket bedraagt ongeveer 50 meter. 
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3e watervoerende pakket 
Het derde watervoerende pakket bestaat uit een afwisseling van matig fijne en matig grove 
zanden en kleilagen. De top van het tweede watervoerende pakket in de nabijheid van de 
onderzoekslocatie ligt op een diepte van circa 80 m - NAP. De onderzijde van het derde 
watervoerend pakket komt ongeveer overeen met de overgang naar pliocene afzettingen 
(Formatie van Oosterhout). De kD-waarde voor het derde watervoerende pakket is niet bekend. 
 
 
2.3.  BESCHRIJVING ONDERZOEKSLOCATIE 
 
De ligging van de onderzoekslocatie is globaal weergegeven in de overzichtskaart van bijlage 
1.1. Enkele locatiespecifieke aspecten zijn opgenomen in tabel 1. 
 
 

TABEL 1: Locatiespecifieke gegevens 

Locatiegegevens 

Adres Pruimendijk 21 

Postcode en plaats 2988 XM  RIDDERKERK 

Gemeente Ridderkerk 

Provincie Zuid-Holland 

Kadastrale gemeente Ridderkerk 

Kadastrale gegevens sectie C, nummers 5940 en 5941 

Rijksdriehoekcoördinaten X: 100.724 Y: 429.329 

Oppervlakte in m2 circa 3.250  

Huidige gebruik garagebedrijf en wonen met tuin 

Maaiveldtype klinkers, tegels, beton en tuin 

 
 
Huidig (en toekomstig) gebruik 
Op 1 april 2015 heeft een locatie-inspectie plaatsgevonden inzake het huidige gebruik. Op de 
locatie bevindt zich momenteel een bedrijfspand (garagebedrijf met werkplaats en wasplaats) 
en een woning met tuin. Het garagebedrijf is grotendeels voorzien van een betonverharding. In 
de showroom is een gedeelte van het maaiveld voorzien van een tegelverharding. Hier worden 
enkel auto’s gestald. In de werkplaats worden werkzaamheden verricht aan auto’s. Uitpandig is 
het maaiveld verhard met klinkers, tegels of onverhard.  
 
Men is voornemens in de toekomst nieuwbouw te realiseren op de onderzoekslocatie. Concrete 
plannen zijn (nog) niet voorhanden.  
 
Ter illustratie is in bijlage 5 een fotoreportage opgenomen. 
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2.4.  HISTORISCHE INFORMATIE 
 
Door de opdrachtgever is een voorgaand BSB bodemonderzoek van Milieutechniek Gebr. 
Reehorst Dordrecht b.v. (rapport kenmerk: 02.202, d.d. januari 2002). aangeleverd. Door BKH 
adviesbureau is de historie in kaart gebracht en een strategie opgesteld voor het milieukundig 
bodemonderzoek, welke door Milieutechniek Gebr. Reehorst Dordrecht b.v. is uitgevoerd. De 
rapportage is opgenomen in bijlage 7 van onderhavige rapportage. In de betreffende rapportage 
is de historie van de locatie en omliggende percelen beschreven. Onderstaand zijn de 
belangrijkste punten benoemd van de historie en de resultaten van het voorgaand onderzoek: 
 
Op locatie zijn diverse tanks aanwezig, te weten: 
 
- één ondergrondse 6.000 liter HBO (later benzine) tank (afgevuld met zand in 1993), 

waarvan de voormalige ligging onbekend is; 
- één ondergrondse 5.000 liter afgewerkte olietank (afgevuld met zand in 1991); 
- één bovengrondse 2.500 liter afgewerkte olietank; 
- twee ondergrondse 12.000 liter benzinetanks (afgevuld met schuim, dan wel zand in 

1991); 
- één ondergrondse 12.000 liter dieseltank (afgevuld met schuim in 1991). 
 
Aan de zuidzijde was in het verleden een pompeiland aanwezig. Daarnaast is een deel van de 
locatie opgehoogd. Onbekend is welk materiaal hiervoor gebruikt is. 
 
Het onderzoek van Milieutechniek Gebr. Reehorst Dordrecht b.v. heeft zich geconcentreerd op 
de navolgende terreindelen: 
 
- werkplaats; 
- voormalige opslagtanks en pompeiland; 
- opslag afgewerkte olie; 
- olie-slib-afscheider; 
- ophoging. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten blijkt dat over het algemeen in de grond en in het 
grondwater lichte verontreinigingen zijn aangetoond voor de geanalyseerde parameters. Echter, 
ter plaatse van het pompeiland werden in één boring een sterk verhoogde gehalten vluchtige 
aromaten aangetoond. Ter plaatse van de bovengrondse afgewerkte olietank is een sterk 
gehalte minerale olie aangetoond.  
 
Aan de westzijde van het terrein is in de bodem bodemvreemd materiaal aangetroffen in een 
tweetal boringen (B1 en B2). De betreffende boringen zijn gestaakt op waarschijnlijk 
puinhoudende lagen. Onbekend is of in de betreffende lagen asbest aanwezig is. 
 
Daarnaast is een groot deel van het terrein niet onderzocht. 
 
Uit informatie van de opdrachtgever blijkt dat in het verleden een boerderij gesitueerd was op 
de locatie. Mogelijk is de boerderij afgebroken en als fundering in de bodem geplaatst. Dit is 
tijdens de veldwerkzaamheden bekend geworden. 
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2.5.  CONCLUSIES VOORONDERZOEK 
 
Op basis van voorgaand onderzoek kan worden afgeleid dat de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie nog niet volledig in beeld is gebracht. Op basis van de 
resultaten wordt geconcludeerd dat de navolgende terreindelen nog nader onderzocht dient te 
worden, dan wel nog niet onderzocht zijn: 
 
- pompeiland (afperken verontreiniging); 
- bovengrondse afgewerkte olietank; 
- gestaakte boringen B1 en B2 (puin/fundering); 
- nog niet onderzochte terreindelen.  
 
 
2.6.  ONDERZOEKSOPZET 
 
In tabel 2 is per onderzoeksaspect de gevolgde onderzoeksstrategie aangegeven. 
 
 

TABEL 2: Onderzoekstrategie 

Onderzoeksaspect Kritische parameters Kritische 
bodemlaag 
(m-mv) 

Hypothese Strategie 

pompeiland (vluchtige) minerale olie, vluchtige 
aromaten, MTBE en ETBE 

0 – 4 
grondwater 

verdacht Gebaseerd op NTA 
5755 

bovengrondse 
afgewerkte olietank 

(vluchtige) minerale olie, vluchtige 
aromaten, MTBE en ETBE 

0 – 4 
grondwater 

verdacht Gebaseerd op NTA 
5755 

gestaakte boringen 
B1 en B2 

asbest 0 – 1 onverdacht NEN 5707 

niet onderzochte  
terreindelen 

zware metalen, PAK en minerale 
olie 

0 – 2  verdacht NEN 5740 

 
Onderzoeksvragen 
Vanuit de bekende gegevens en de doelstelling van het nader bodemonderzoek zijn de 
volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 
 

1. zijn de verontreinigingen uit voorgaand onderzoek nog aanwezig?; 
 

2. zo ja, wat is de omvang van de verontreinigingssituatie?; 
 

3. is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging?. 
 

Door beantwoording van bovenstaande vragen middels het uitvoeren van nader 
bodemonderzoek moet de verontreinigingsituatie ter plaatse afdoende in beeld zijn gebracht, 
zijnde het primaire onderzoeksdoel. 
 
Ten behoeve van het realiseren van de doestellingen van het milieukundig onderzoek worden, 
met betrekking tot de te volgen onderzoeksstrategie, de volgende beschikbare 
onderzoeksprotocollen en richtlijnen aangehouden: 
 

- NEN-5740, Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek, onderzoek 
naar de milieuhygienische kwaliteit van bodem en grond, januari 2009; 

- NTA-5755, Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek, onderzoek naar de aard 
en omvang van bodemverontreiniging, juli 2010. 
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In onderstaande tabel zijn de werkzaamheden weergegeven. 
 
 
TABEL 3: Uit te voeren boringen en analyses 

 

Onderzoeksaspect 
 

Aantal boringen x 
diepte 
[m-mv] 

Chemische analyses 

grond grondwater 

voormalige 
pompeiland 

8 x 2,0 
2 x 3,0 met peilbuis 
1 x 5,0 met peilbuis 

6 x tankstation-pakket 3 x tankstation-pakket 

afgewerkte olietank 4 x 2,0 
1 x 3,0 met peilbuis 

5 x tankstation-pakket 1 x tankstation-pakket 

gestaakte boringen 
B1 en B2 

5 x asbestgat 
(0,3 x 0,3 x 0,5) 

1 x gat doorzetten 2,0 

1 x asbestanalyse - 

niet onderzochte  
terreindelen 

14 x 2,0 
1 x 3,0 met peilbuis 

3 x NEN-pakket  1 x NEN-pakket  

 
 
Aanvullend bodemonderzoek 
Ter plaatse van diverse boringen (grond) en peilbuizen (grondwater) zijn verontreinigingen 
aangetoond, welke aanleiding geven tot het aanvullend bodemonderzoek. 
 
Ter plaatse van de voormalige pompeiland zijn in de grond en in het grondwater verhoogde 
waarden aan (vluchtige) olie en vluchtige aromaten aangetoond. Derhalve zijn rondom de 
vermoedelijke kern (boringen 30 en 31) boringen en peilbuizen geplaatst om de verontreiniging 
horizontaal in kaart te brengen. Tevens is één boring met peilbuis geplaatst in de vermoedelijke 
kern om de verontreiniging verticaal in kaart te brengen. 
 
Ter plaatse van boring 02 zijn in de grond verhoogde gehalten zware metalen en minerale olie 
aangetoond. Rondom boring 02 zijn boringen en peilbuizen geplaatst om de verontreiniging 
horizontaal in kaart te brengen.  
 
De resultaten zijn opgenomen in onderhavig onderzoek.
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3.  VELDONDERZOEK 
 
 
3.1.  VELDWERKZAAMHEDEN 
 
De veldwerkzaamheden zijn op 1, 2, 3 en 14 april en 13 mei 2015 uitgevoerd. Op 14 april en 21 
mei 2015 heeft bemonstering van het grondwater plaatsgevonden. De uitgevoerde boringen zijn 
beschreven in tabel 4. De onderzoekslocatie en de posities van de meetpunten zijn 
weergegeven in de situatietekening van bijlage 1.2. 
 

TABEL 4: Aantal boringen en boordiepte (in m-mv) 

Onderzoeksaspect 
 

Aantal boringen x 
diepte 
[m-mv] 

Boornummers 

voormalige 
pompeiland 

10 x 2,0 
1 x 3,0 

5 x 2,8 met peilbuis 
1 x 2,9 met peilbuis 
1 x 3,0 met peilbuis 
1 x 3,2 met peilbuis 
1 x 5,0 met peilbuis 
1 x 7,0 met peilbuis 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 en 43 
40 

31, 32, 47, 48 en 50 
46 
49 
45 
30 
44 

afgewerkte olietank 3 x 0,7/0,8* 
3 x 2,0 

1 x 2,8 met peilbuis 

24, 24a en 24b 
21, 22 en 23 

20 

gestaakte boringen 
B1 en B2 

5 x proefgat t.b.v. asbest 
 

As01 t/m As05 

niet onderzochte  
terreindelen 

19 x 2,0 
1 x 2,1 
1 x 0,4* 

1 x 2,5 met peilbuis 
3 x 2,8 met peilbuis 

02,02a, 02b, 02c, 02d, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09a, 10, 11, 12, 13, 14 en 15 
19 
09 
01 

16, 17 en 18 

*: gestaakte boring 

 
Uitvoeringswijze 
De veldwerkzaamheden zijn verricht door Brussee Grondboringen / VeldXpert onder certificaat 
BRL SIKB 2000, VKB protocol 2001, 2002 en 2018 (meer informatie over ons bedrijf en 
kwalificaties kunt u vinden op onze website www.idds.nl). Tijdens de veldwerkzaamheden is 
niet afgeweken van de beoordelingsrichtlijn. Het veldverslag (met daarin de namen van de 
veldwerkers) is opgenomen in bijlage 6. Het procescertificaat en het hierbij behorende keurmerk 
zijn van toepassing op de activiteiten met betrekking tot de veldwerkzaamheden en de 
overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie aan een erkend 
laboratorium of de opdrachtgever. Uit oogpunt van onafhankelijkheid verklaart IDDS geen 
eigenaar te zijn van het terrein waarop het bodemonderzoek en de advisering betrekking heeft. 
 
Tijdens het verrichten van de veldwerkzaamheden zijn de grond en het grondwater zintuiglijk 
beoordeeld op de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen (organoleptisch onderzoek) en 
is de texturele, minerale en organische samenstelling van de bodemlagen nauwkeurig 
beschreven (lithologisch onderzoek). 
 
Organoleptisch onderzoek 
Het opgeboorde bodemmateriaal is visueel beoordeeld op het voorkomen van antropogene 
bestanddelen (puin, slakken en dergelijke) en olieproduct (via olie/watertest). Het materiaal is 
met name beoordeeld op de volgende aspecten: de aard, grootte en gradatie van voorkomen. 
 
  

http://www.idds.nl/
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Sommige verontreinigingen die in de bodem aanwezig zijn, kunnen aan de geur herkend 
worden. Benadrukt dient te worden dat, indien tijdens de veldwerkzaamheden passieve 
geurwaarnemingen worden gedaan, deze gekarakteriseerd worden en per boorpunt worden 
beschreven. 
 
Asbest 
Het veldonderzoek is uitgevoerd door veldwerkers welke zijn opgeleid voor het herkennen van 
asbestverdachte materialen. Tijdens de uitvoering van het bodemonderzoek is het maaiveld van 
de onderzoekslocatie, evenals het opgeboorde bodemmateriaal visueel beoordeeld op de 
aanwezigheid van asbestverdachte materialen.  
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de NEN 5707/C1, Bodem - inspectie, 
monsterneming en analyses van asbest in bodem (augustus 2006) en de BRL SIKB 2000, VKB-
protocol 2018. De veldwerkzaamheden zijn verricht door Brussee Grondboringen. 
 
Op 1 april 2015 heeft ter plaatse van de onderzoekslocatie een visuele inspectie van het 
maaiveld en een inspectie van de diepere bodemplagen plaatsgevonden. 
 
Voor de inspectie van de diepere bodemlagen zijn aselect een vijftal gaten (nrs AS01 t/m AS05) 
gegraven. De gaten hebben een minimale afmeting van 0,3 x 0,3 meter en een diepte van 1,0. 
De gaten zijn niet volledig gegraven met een schep in verband met de diepte. De gaten zijn met 
een edelmanboor doorgezet tot een diepte van maximaal 2,0 m-mv. De onderzoekslocatie en 
de posities van de meetpunten zijn weergegeven in de situatietekening van bijlage 1.2 
 



 

Pruimendijk 21 te Rijsoord: 1501G915/DBI/rap1    11/26 

3.2.  RESULTATEN VELDWERK 
 
Lithologisch onderzoek 
De bodem van het terrein bestaat globaal vanaf het maaiveld tot een diepte van circa 1,0 m-mv 
uit zand. Vanaf een diepte van circa 1,0 m-mv tot een diepte van circa 2,2 m-mv bestaat de 
bodem uit klei. Vanaf een diepte van circa 2,2 m-mv tot een diepte van circa 3,2 m-mv bestaat 
de bodem uit veen. Vanaf een diepte van circa 3,2 m-mv tot een diepte van circa 5,3 m-mv 
bestaat de bodem uit klei. Vanaf een diepte van circa 5,3 m-mv tot de geboorde diepte van 7,0 
m-mv bestaat de bodem uit zand. Een gedetailleerde beschrijving van de ter plaatse van de 
onderzoekslocatie aangetroffen bodemopbouw (lithologie) is weergegeven in bijlage 2 
(boorstaten).  
 
Organoleptisch onderzoek 
In tabel 5 zijn de zintuiglijk waargenomen relevante bijzonderheden weergegeven die mogelijk 
gerelateerd kunnen worden aan een bodemverontreiniging.  
 

TABEL 5: Zintuiglijk waargenomen afwijkingen 

Boring Diepte boring 
(m -mv) 

Traject 
(m -mv) 

Bodemtype  Waargenomen bijzonderheden 

Niet onderzochte terreindelen 

01 2,80 0,08 - 0,30 Zand zwak baksteenhoudend 

  0,30 - 0,80 Zand matig baksteenhoudend, sterk puinhoudend 

  0,80 - 1,30 Klei sterk puinhoudend 

02 2,00 0,40 - 0,90  uiterst puinhoudend, matig 
baksteenhoudend 

  0,90 - 1,50 Klei resten slakken, zwak puinhoudend, zwakke 
olie-water reactie 

02a 2,00 0,50 - 1,50 Klei zwak zandhoudend, zwak baksteenhoudend, 
brokken puin 

  1,50 - 2,00 Klei sporen puin 

02b 2,00 0,30 - 1,50 Klei zwak puinhoudend, matig baksteenhoudend, 
matig grindhoudend 

  1,50 - 2,00 Klei resten baksteen 

02c 2,00 0,40 - 0,70 Zand zwak puinhoudend, matig baksteenhoudend 

  0,70 - 2,00 Klei resten baksteen 

02d 2,00 0,50 - 1,50 Klei zwak puinhoudend, zwak baksteenhoudend, 
zwak zandhoudend 

03 2,00 0,08 - 1,20 Zand zwak puinhoudend, zwak sintelhoudend 

  1,20 - 2,00 Klei resten baksteen 

04 2,00 0,00 - 1,00 Klei matig baksteenhoudend, matig 
grindhoudend, matig zandhoudend 

05 2,00 0,50 - 1,50  sterk baksteenhoudend, sterk puinhoudend, 
zwak slakhoudend 

06 2,00 0,00 - 0,50 Klei sterk puinhoudend, matig baksteenhoudend 

  0,50 - 1,00 Zand matig baksteenhoudend 

  1,00 - 1,50 Klei sterk puinhoudend, zwak slakhoudend 

07 2,00 0,50 - 0,70 Zand zwak baksteenhoudend 

  0,70 - 1,20 Klei zwak baksteenhoudend, matig 
kalksteenhoudend 

08 2,00 0,60 - 0,80 Klei zwak baksteenhoudend 

  0,80 - 1,30 Klei zwak baksteenhoudend, sterk 
kalksteenhoudend 

09a 2,00 0,80 - 1,30 Klei sterk baksteenhoudend, matig puinhoudend 

  1,30 - 2,00 Klei resten baksteen 

10 2,00 0,08 - 0,80 Klei zwak puinhoudend 

  0,80 - 1,50  uiterst baksteenhoudend 

11 2,00 0,20 - 0,45  geen olie-water reactie, Slakkenlaag  

  0,45 - 1,00 Zand matig baksteenhoudend, matig puinhoudend 

   
1,00 - 1,30 

 
Klei 

 
sterk baksteenhoudend, matig puinhoudend 

  1,30 - 2,00 Klei resten baksteen 

12 2,00 0,00 - 1,00 Klei zwak baksteenhoudend 

  1,00 - 1,50 Klei resten kolengruis, zwak slakhoudend, matig 
baksteenhoudend 
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Boring Diepte boring 
(m -mv) 

Traject 
(m -mv) 

Bodemtype  Waargenomen bijzonderheden 

  1,50 - 2,00 Klei resten baksteen 

13 2,00 0,00 - 0,50 Klei zwak baksteenhoudend 

  0,50 - 1,50 Klei resten kolengruis, sterk baksteenhoudend, 
sterk puinhoudend 

  1,50 - 2,00 Klei resten baksteen 

14 2,00 0,00 - 1,50 Zand sterk baksteenhoudend, matig puinhoudend, 
resten slakken 

15 2,00 0,08 - 1,00 Klei zwak baksteenhoudend 

16 2,80 0,30 - 0,80 Zand brokken baksteen 

  0,80 - 1,20 Klei brokken baksteen, zwakke olie-water reactie 

17 2,80 0,30 - 0,80 Zand brokken baksteen 

  0,80 - 1,20 Klei brokken baksteen 

18 2,80 0,30 - 1,50 Klei brokken baksteen 

19 2,10 0,50 - 1,10 Zand brokken baksteen 

  1,10 - 1,60 Klei brokken baksteen 

  1,60 - 2,10 Klei sporen baksteen 

Afgewerkte olietank 

20 2,80 0,17 - 0,60 Zand sterk baksteenhoudend, sterk puinhoudend 

  0,60 - 1,90 Klei laagjes puin, matige olie-water reactie 

  1,90 - 2,80 Klei sporen baksteen 

21 2,00 0,20 - 0,70 Zand matig puinhoudend 

  0,70 - 1,70 Klei zwak baksteenhoudend 

22 2,00 0,00 - 0,70 Zand sterk baksteenhoudend, zwak afvalhoudend, 
matig puinhoudend 

  0,70 - 1,20 Klei zwak baksteenhoudend 

23 2,00 0,00 - 1,00 Zand sterk baksteenhoudend, zwak afvalhoudend, 
matig puinhoudend 

  1,00 - 2,00 Klei resten puin 

24 0,70 0,17 - 0,70 Klei matig puinhoudend, matig 
baksteenhoudend, Gestaakt op tank? 

24A 0,80 0,07 - 0,80 Klei matig puinhoudend, matig 
baksteenhoudend, Gestaakt 

24B 0,80 0,07 - 0,80 Klei brokken baksteen, Gestaakt op tank? 

Voormalige pompeiland 

30 5,00 0,40 - 0,70 Zand zwak baksteenhoudend, zwakke olie-water 
reactie 

  0,70 - 2,20 Klei sterke olie-water reactie 

  2,20 - 3,20 Veen zwak houthoudend, resten baksteen 

31 2,80 0,70 - 1,70 Klei zwak baksteenhoudend, matige olie-water 
reactie 

  1,70 - 2,00 Klei sterk puinhoudend, matig 
aardewerkhoudend, zwakke olie-water 
reactie 

  2,00 - 2,30 Klei zwakke olie-water reactie 

32 2,80 0,70 - 1,20 Klei zwak baksteenhoudend 

  1,20 - 2,20 Klei sporen baksteen, matige olie-water reactie 

34 2,00 1,00 - 2,00 Klei sporen baksteen 

35 2,00 0,50 - 1,00 Zand zwak puinhoudend 

36 2,00 0,00 - 0,50 Zand zwak baksteenhoudend, sporen puin 

  0,50 - 2,00 Klei resten baksteen 

37 2,00 0,00 - 0,30 Zand resten baksteen 

38 2,00 0,50 - 1,00 Zand sterk baksteenhoudend 

  1,00 - 1,50 Klei resten baksteen, zwakke olie-water reactie 

40 3,00 0,50 - 1,50 Klei zwak baksteenhoudend 

  1,50 - 2,50 Klei resten baksteen, matige olie-water reactie 

41 2,00 0,20 - 1,50 Klei zwak puinhoudend, zwak baksteenhoudend 

 
42 

 
2,00 

 
0,30 - 0,70 

 
Klei 

 
sporen puin 

  0,70 - 1,20 Klei matig puinhoudend, brokken baksteen 

  1,20 - 2,00 Klei resten baksteen 

43 2,00 0,50 - 1,20 Zand sterk baksteenhoudend, matig puinhoudend 

44 7,00 0,50 - 2,20 Klei brokken baksteen, matige brandstofgeur, 
matige olie-water reactie 

45 3,20 0,50 - 1,20 Zand brokken baksteen 

  1,20 - 2,20 Klei matige brandstofgeur, zwakke olie-water 
reactie 
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Boring Diepte boring 
(m -mv) 

Traject 
(m -mv) 

Bodemtype  Waargenomen bijzonderheden 

46 2,90 0,50 - 0,90 Zand brokken baksteen 

  0,90 - 2,40 Klei brokken baksteen 

48 2,80 0,30 - 1,00 Zand brokken baksteen 

  1,00 - 1,40 Klei brokken baksteen 

  1,40 - 1,60 Zand uiterst baksteenhoudend 

49 3,00 0,50 - 1,50 Klei brokken baksteen 

  1,50 - 2,20 Klei zwakke olie-water reactie 

50 2,80 0,50 - 2,00 Klei brokken baksteen 

Gestaakte boringen B1 en B2 

As01 1,80 0,40 - 0,60 Zand matig baksteenhoudend, brokken beton 

  0,60 - 1,30  sterk baksteenhoudend, sterk puinhoudend, 
Stort 

  1,30 - 1,80 Klei resten baksteen 

As02 1,50 0,40 - 1,00 Zand sterk baksteenhoudend, brokken puin, Stort 

  1,00 - 1,50 Klei resten puin 

As03 2,00 0,40 - 1,00 Zand sterk baksteenhoudend, matig puinhoudend, 
zwak slakhoudend, Stort? 

  1,00 - 2,00 Klei resten baksteen 

As04 1,60 0,40 - 1,10  uiterst baksteenhoudend, matig 
puinhoudend, brokken hout, Stort? 

As05 1,50 0,40 - 1,00  uiterst baksteenhoudend, matig 
puinhoudend, zwak slakhoudend, resten 
glas 

 

 
Grondwatermetingen 
In tabel 5 zijn de resultaten van de metingen die aan het grondwater zijn uitgevoerd 
weergegeven. 
 

TABEL 5: Metingen uitgevoerd aan het grondwater  

Boring  Filterstelling  
(m -mv) 

Grondwaterstand 
(m -mv) 

pH 
(-) 

EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Belucht  

Niet onderzochte terreindelen 

01 1,80 - 2,80 1,30 7,3 657 8,67 nee 

16 1,80 - 2,80 1,70 7,1 1.345 23,6 nee 

17 1,80 - 2,80 1,60 7,0 931 7,39 nee 

18 1,80 - 2,80 1,48 6,9 676 7,23 nee 

Afgewerkte olietank 

20 1,80 - 2,80 1,39 7,1 594 4,23 nee 

Voormalige pompeiland 

30 4,00 - 5,00 2,54 6,8 1.503 5,65 nee 

31 1,80 - 2,80 0,98 7,0 834 4,56 ja 

32 1,80 - 2,80 0,96 6,7 949 4,56 ja 

44 6,00 - 7,00 2,64 7,2 899 19,2 nee 

45 2,20 - 3,20 1,50 6,5 1.607 30,5 ja 

46 1,90 - 2,90 1,40 6,8 1.081 8,95 nee 

47 1,80 - 2,80 1,75 7,0 1.428 4,67 nee 

48 1,80 - 2,80 1,45 7,0 776 6,73 ja 

50 1,80 - 2,80 1,80 7,5 488 7,75 ja 

 
De gemeten waarden van het grondwater vertonen geen afwijkende waarden ten opzichte van 
een natuurlijke situatie. De gemiddelde grondwaterstand bedraagt circa 1,60 m-mv. De 
grondwaterstand is berekend op basis van het freatisch grondwater. Op basis van de 
grondwaterstanden uit de “diepe” peilbuizen blijkt dat er sprake is van neerwaarts gerichte 
grondwaterstroming.  
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Asbestonderzoek 
Tijdens de visuele inspectie van het maaiveld is één stukje asbestverdacht materiaal 
aangetroffen. De locatie van het asbestverdacht materiaal is weergegeven in de 
situatietekening (bijlage 1.2). 
 
Ter bevestiging en voor het vaststellen van de samenstelling van het asbestverdachte materiaal 
is het stukje overgebracht naar RPS Analyse B.V. (RvA L192) te Ulvenhout. De resultaten van 
de kwantificatie, alsmede de gegevens van het op het maaiveld aangetroffen stukje zijn in tabel 
6 weergegeven. De analysecertificaten zijn in bijlage 3.2 opgenomen. 
 
 
TABEL 6: Aangetroffen stukje 

Nummer  Omschrijving  Gewicht  
[g] 

Samenstelling  
 

Hechtgebonden 

AVM01 plaatmateriaal 89 chrysotiel 10-15% goed 

 
 
Voor de inspectie van de bodem zijn vijf gaten gegraven. Echter, in verband met de 
bodemopbouw en diepte van de puinlagen was het niet mogelijk om in de puinhoudende 
bodemlagen volledig een gat te graven. De samenstelling van de bodem is weergegeven in 
bijlage 2. 
 
Van het opgeboorde puinhoudende materiaal is één mengmonster samengesteld. Om deze 
reden wordt het onderzoek als zijnde indicatief beschouwd, maar wel voldoende om een goed 
beeld te schetsen of al dan niet sprake is van asbest in de bodem/puin. 
 
Voor de verrichting van een kwantificatie is het mengmonster overgebracht naar RPS Analyse 
B.V. (RvA L192) te Ulvenhout. De analysecertificaten zijn in bijlage 3 opgenomen. De 
samenstelling van het mengmonster, alsmede de resultaten zijn beknopt in tabel 7 
weergegeven. 
 

TABEL 7: Analyseresultaten (asbest < 16 mm) 

code 
 

gehalte in 

Chrysotiel1 

 
[mg] 

Amosiet2 

 
[mg] 

Crocidoliet3 

 
[mg] 

totaal 
hechtgebonden  

[mg] 

totaal niet- 
hechtgebonden  

[mg] 

totaal 
gewogen 
asbest# 

[mg/kg.ds] 

MM1 173,6 
Isolatiemateriaal 30-60% 

- - - 173,6 9,8 

1) wit asbest (serpentijngroep) 
2) bruin asbest (amfibolengroep) 
3) blauw asbest  (amfibolengroep) 
- = niet aantoonbaar 
< = het gehalte is lager dan de bepalingsgrens 
# = de serpentijn-asbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolconcentraties 
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4.  CHEMISCH ONDERZOEK 
 
 
Voor de verrichting van het chemisch onderzoek zijn de grond(water)monsters overgebracht 
naar een RvA geaccrediteerd en AS3000 erkend laboratorium. 
 
 
4.1. ANALYSESTRATEGIE 
 
Algemene bodemkwaliteit 
Ten behoeve van het vaststellen van de algemene chemische kwaliteit van de bodem zijn de 
navolgende grond(meng)monsters samengesteld: 
 

Tabel 8: Monsterselectie 

Monster-
nummer 

Traject 
(m -mv) 

Monstertrajecten  
(m -mv) 

Analysepakket 

Niet onderzochte terreindelen 

M01 0,90 - 1,40 02 (0,90 - 1,40) AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus 

M02 0,08 - 1,00 01 (0,30 - 0,80) 
03 (0,08 - 0,50) 
06 (0,50 - 1,00) 
14 (0,50 - 1,00) 

AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus 

M03 0,80 - 1,50 06 (1,00 - 1,50) 
08 (0,80 - 1,30) 
12 (1,00 - 1,50) 
13 (1,00 - 1,50) 

AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus 

M04 0,00 - 1,30 06 (0,00 - 0,50) 
09a (0,80 - 1,30) 
11 (1,00 - 1,30) 

AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus 

M05 0,50 - 1,00 02a (0,50 - 1,00) AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus 

M06 0,80 - 1,30 02b (0,80 - 1,30) AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus 

M07 0,70 - 1,20 02c (0,70 - 1,20) AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus 

M08 1,00 - 1,50 02d (1,00 - 1,50) AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus 

M09 1,50 - 2,00 02 (1,50 - 2,00) AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus 

M41 1,10 - 1,60 19 (1,10 - 1,60) AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus 

Pb01 1,80 - 2,80 01 (1,80 - 2,80) AS3000: Standaard grondwater 

Pb16 1,80 - 2,80 16 (1,80 - 2,80) AS3000: Tankstation (BTEXXSN + C5-C40) 

Pb17 1,80 - 2,80 17 (1,80 - 2,80) AS3000: Tankstation (BTEXXSN + C5-C40) 

Pb18 1,80 - 2,80 18 (1,80 - 2,80) AS3000: Tankstation (BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 

Afgewerkte olietank 

M20 0,70 - 0,90 20 (0,70 - 0,90) AS3000: Organische stof (gloeiverlies), AS3000: Tankstation 
(BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 

M21 1,90 - 2,10 20 (1,90 - 2,10) AS3000: Organische stof (gloeiverlies), AS3000: Tankstation 
(BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 

M22 1,20 - 1,40 21 (1,20 - 1,40) AS3000: Organische stof (gloeiverlies), AS3000: Tankstation 
(BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 

M23 1,30 - 1,50 22 (1,30 - 1,50) AS3000: Organische stof (gloeiverlies), AS3000: Tankstation 
(BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 

M24 1,30 - 1,50 23 (1,30 - 1,50) AS3000: Organische stof (gloeiverlies), AS3000: Tankstation 
(BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 

Pb20 1,80 - 2,80 20 (1,80 - 2,80) AS3000: Tankstation (BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 

Voormalige pompeiland 

M30 1,00 - 1,20 30 (1,00 - 1,20) AS3000: Organische stof (gloeiverlies), AS3000: Tankstation 
(BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 

M31 2,30 - 2,50 30 (2,30 - 2,50) AS3000: Organische stof (gloeiverlies), AS3000: Tankstation 
(BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 

M32 1,30 - 1,50 32 (1,30 - 1,50) AS3000: Organische stof (gloeiverlies), AS3000: Tankstation 
(BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 

M33 1,30 - 1,50 38 (1,30 - 1,50) AS3000: Organische stof (gloeiverlies), AS3000: Tankstation 
(BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 

M34 1,60 - 1,80 40 (1,60 - 1,80) AS3000: Organische stof (gloeiverlies), AS3000: Tankstation 
(BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 

M35 1,00 - 1,20 34 (1,00 - 1,20) AS3000: Organische stof (gloeiverlies), AS3000: Tankstation 
(BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 

M36 1,00 - 1,20 35 (1,00 - 1,20) AS3000: Organische stof (gloeiverlies), AS3000: Tankstation 
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Monster-
nummer 

Traject 
(m -mv) 

Monstertrajecten  
(m -mv) 

Analysepakket 

(BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 

M37 1,00 - 1,20 37 (1,00 - 1,20) AS3000: Organische stof (gloeiverlies), AS3000: Tankstation 
(BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 

M38 1,10 - 1,30 41 (1,10 - 1,30) AS3000: Organische stof (gloeiverlies), AS3000: Tankstation 
(BTEXXSN + C5-C40) 

M39 1,10 - 1,30 42 (1,10 - 1,30) AS3000: Organische stof (gloeiverlies), AS3000: Tankstation 
(BTEXXSN + C5-C40) 

M40 1,20 - 1,40 43 (1,20 - 1,40) AS3000: Organische stof (gloeiverlies), AS3000: Tankstation 
(BTEXXSN + C5-C40) 

Pb30 4,00 - 5,00 30 (4,00 - 5,00) AS3000: Tankstation (BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 

Pb31 1,80 - 2,80 31 (1,80 - 2,80) AS3000: Tankstation (BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 

Pb32 1,80 - 2,80 32 (1,80 - 2,80) AS3000: Tankstation (BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 

Pb44 6,00 - 7,00 44 (6,00 - 7,00) AS3000: Tankstation (BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 

Pb45 2,20 - 3,20 45 (2,20 - 3,20) AS3000: Tankstation (BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 

Pb46 1,90 - 2,90 46 (1,90 - 2,90) AS3000: Tankstation (BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 

Pb47 1,80 - 2,80 47 (1,80 - 2,80) AS3000: Tankstation (BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 

Pb48 1,80 - 2,80 48 (1,80 - 2,80) AS3000: Tankstation (BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 

Pb50 1,80 - 2,80 50 (1,80 - 2,80) AS3000: Tankstation (BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 

Gestaakte boringen B1 en B2 

AVM01 0,00 - 0,01 Avm01 (0,00 - 0,01) Asbest in materiaal verzamelmonster conform NEN 5896 / NEN 5707 

MM1 0,40 - 1,30 Mm1 (0,40 - 1,30) 
Mm1 (0,40 - 1,30) 

Asbest in puin conform NEN 5897 

 
Ten behoeve van de correctie van de achtergrond- en interventiewaarden zijn de percentages 
lutum en organische stof vastgelegd. 
 
Analysepakketten 
In het standaard NEN-pakket voor grond zijn de volgende analyses opgenomen: 
 
- zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en 

zink); 
- PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen); 
- minerale olie (GC); 
- PCB (PolyChloorBifenylen). 
 
Het standaard NEN-pakket voor grondwater omvat de volgende analyses: 
 
-  zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en 

zink); 
-  BTEXNS (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en styreen); 
-  VOCl (vluchtige organochloorverbindingen); 
- minerale olie. 
 
 
4.2.  RESULTATEN EN TOETSING CHEMISCHE ANALYSES 
 
De resultaten van de chemische analyses zijn weergegeven op de analysecertificaten, die in 
bijlage 3 zijn opgenomen.  
 
Voor de interpretatie van de resultaten van de chemische analyses van de grondmonsters zijn 
de meetwaarden, conform bijlage G van de Regeling bodemkwaliteit, gecorrigeerd voor de 
gemeten percentages lutum en/of organische stof. Voor de organische parameters PCB en 
minerale olie zijn ten behoeve van de correctie percentages organisch stof aangehouden van 
minimaal 2,0 %, en maximaal 30,0 %. Voor de organische parameter PAK zijn ten behoeve van 
de correctie percentages organisch stof aangehouden van minimaal 10,0 %, en maximaal 30,0 
%. Voor de zware metalen zijn ten behoeve van de correctie minimale percentages lutum en 
organisch stof van 2% aangehouden.  
 
De gecorrigeerde meetwaarden zijn vergeleken met het toetsingskader van de Wet 
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bodembescherming. Dit toetsingskader bestaat uit de achtergrondwaarden, zoals opgenomen 
in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit, en de interventiewaarden, zoals opgenomen in de 
Circulaire bodemsanering (27 juni 2013).  
 
Naast het wettelijk kader zijn de gecorrigeerde meetwaarden getoetst aan de tussenwaarden, 
zijnde het rekenkundig gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarden voor de 
betreffende stof. Indien de gecorrigeerde meetwaarde voor één of meerdere stoffen de 
tussenwaarde overschrijdt kan in potentie sprake zijn van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging (Handhavingsuitvoeringsmethode Wbb, versie 7.5 van het SIKB) en is 
het uitvoeren van nader bodemonderzoek in veel gevallen noodzakelijk. 
 
De analyseresultaten, gecorrigeerde meetwaarden, de achtergrond- , tussen- en  
interventiewaarden, alsmede de resultaten van de uitgevoerde toetsing, zijn weergegeven in 
bijlage 4.1 (grond) en 4.2 (grondwater). 
 
De overschrijdingen ten opzichte van het hierboven beschreven toetsingskader zijn als volgt 
geclassificeerd: 
 
- het gehalte is lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde  

(grondwater), dan wel de rapportagegrens; 
* het gehalte overschrijdt de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater) en  

is lager dan of gelijk aan de tussenwaarde, zijnde licht verontreinigd; 
** het gehalte overschrijdt de tussenwaarde en is lager dan of gelijk aan de  

interventiewaarde, zijnde matig verontreinigd; 
*** het gehalte overschrijdt de interventiewaarde, zijnde sterk verontreinigd. 
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In tabel 9, 10 en 11 zijn de gecorrigeerde meetwaarden en toetsingsresultaten voor grond 
weergegeven.  
 
 
TABEL 9: Resultaten chemisch onderzoek grondmonsters (mg/kg.ds) niet onderzochte terreindelen 
 

Monster Humus 
[%] 

Lutum 
[%] 

Zintuiglijke bijmengingen Cd Co Cu Hg Mb Ni Pb Zn PAK  PCB Olie 

M01 7,5 16 sl8, pu1 en ow1 2,5* - 507*** 0,23* 2,3* 81** 775*** 1205*** 3,8* 0,075* 9467*** 

M02 2,3 10 ba2-3, pu1-2-3, si1, sl8 - - - - - - 69* 201* - - - 

M03 4,1 14 ba1-2-8, pu3, sl1, kl3, kg8 - - - 0,18* - - 60* 155* 2,5* - 341* 

M04 3,5 9 ba2-3, pu2-3 1,1* - - 0,36* - - 99* 255* - 0,057* - 

M05 2,9 7,4 ba1, pu6 - - 48* 0,59* - - 133* 219* - - 279* 

M06 11 7,2 pu1, ba2 3,3* 15* 1164*** 0,24* - 47* 476** 2080*** 4,1* - 1415* 

M07 6,2 19 ba8 - - - - - - - - - - - 

M08 2,6 19 pu1, ba1 - - - 0,59* - - 177* 175* - - 338* 

M09 3,9 23 - - - 59* 0,17* - - 63* 158* - - - 

M41 3,4 14 ba6 - - - 0,19* - - - - - - - 

- : geen waarneming pu : puin   
1 : zwakke waarneming ba : baksteen  
2 : matige waarneming sl : slakken  
3 : sterke waarneming si : sintels 
6 : brokken kg : kolengruis 
7 : sporen waarneming kl : kalksteen 
8 : resten ow : olie/water-reactie 

 
 
TABEL 10: Resultaten chemisch onderzoek grondmonsters (mg/kg.ds) afgewerkte olietank 

 

Monster Humus 
[%] 

Zintuigelijke waarnemingen Xylenen  Naftaleen  Olie 
[C5-C8]  

Olie 
[C8-C10] 

Olie 
[C10-C40] 

M20 5,7 ow2 0,6* 1,7* - 81 14737*** 

M21 5,3 - - - - - 358* 

M22 6,8 - - - - - 206* 

M23 3,6 - - - - - 306* 

M24 5,7 - - - - - - 

- : geen waarneming ow : olie/water-reactie   
1 : zwakke waarneming   
2 : matige waarneming   
3 : sterke waarneming  
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TABEL 11: Resultaten chemisch onderzoek grondmonsters (mg/kg.ds) voormalige pompeiland 

 

Monster Humus 
[%] 

Zintuigelijke 
waarnemingen 

Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Xylenen  Naftaleen  Olie 
[C5-C8]  

Olie 
[C8-C10] 

Olie 
[C10-C40] 

M30 3,5 ow3 8*** 229*** 314*** 1343*** 12* 343 197 600* 

M31 19 - - 2,9* 2,7* 13** - - - - 

M32 5,4 ow2 0,24* - 24* 53*** - - - - 

M33 2,9 ow1 - - - 0,91* - 70 91 283* 

M34 5,7 ow2 - - - - - - 93 860* 

M35 5,3 - - - - 2,7* - - - - 

M36 1,2 - - - - - - - - 235* 

M37 7 - - - - - - - - - 

M38 2,9 - - - - - - - - - 

M39 4,5 - - 0,4* - 0,68* - - - 216* 

M40 6,6 - - - - 3,1* - - - - 

 - : geen waarneming ow : olie/water-reactie   
1 : zwakke waarneming   
2 : matige waarneming   
3 : sterke waarneming 
 
In tabel 12, 13 en 14 zijn de meetwaarden en toetsingsresultaten voor grondwater 
weergegeven.  
 
 
TABEL 12: Resultaten chemisch onderzoek grondwatermonsters (µg/l) niet onderzochte terreindelen 
 

Peilbuis Ba Cd Co Cu Hg Mb Ni Pb Zn VOCl  Olie 
[C5-C8] 

Olie 
[C8-C10] 

Olie 
[C10-C40] 

BTEXNS# 

01 70* - - - - 9,2* - - - - -/- -/- - benzeen 0,5* 
xylenen 3,4* 

16 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- - - - xylenen 0,9* 
naftaleen 0,04* 

17 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 10 - - xylenen 1* 

18 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- - - - xylenen 0,7* 

-/-: niet geanalyseerd 
#: overige parameters < detectiegrens 

 
 
TABEL 13: Resultaten chemisch onderzoek grondwatermonsters (µg/l) afgewerkte olietank 
 

Peilbuis Benzeen  Tolueen  Ethylbenzeen  Xylenen  Naftaleen  Styreen  Olie 
[C5-C8] 

Olie 
[C8-C10] 

Olie 
[C10-C40] 

MTBE ETBE 

20 0,3* - - 3,9* 26* - - - 240* - - 
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TABEL 14: Resultaten chemisch onderzoek grondwatermonsters (µg/l) voormalige pompeiland 
 

Peilbuis Benzeen  Tolueen  Ethylbenzeen  Xylenen  Naftaleen  Styreen  Olie 
[C5-C8] 

Olie 
[C8-C10] 

Olie 
[C10-C40] 

MTBE ETBE 

30 97*** 1000** 160*** 1010*** 1,9* 8,4* 23 41 75* 120 - 

31 6,9* - 170*** 500*** 27* - 440 110 620*** 11 - 

32 39*** 100* 170*** 900*** 35* - 290 48 440** 140# - 

44 - - - 12* 0,18* - - - - - - 

45 400*** 3400*** 4100*** 16100*** 250*** 39* 1800 650 3700*** 7# - 

46 0,4* - - 0,9* 0,19* - 10 - - 3,3 - 

47 100*** 7,7* 1100*** 2392*** 130*** - 510 820 1400*** - - 

48 3* 9,3* 25* 56** 2,2* - - - - - - 

50 1,9* - 10* 26* 0,66* - - - - - - 

# : resultaat <200 
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5.   BESPREKING ONDERZOEKSRESULTATEN 
 
 
Naar aanleiding van de verkregen onderzoeksresultaten blijkt met betrekking tot de chemische 
bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie het volgende: 
 
Algemeen 
De grond ter plaatse van de onderzoekslocatie is respectievelijk opgebouwd uit zand, klei, 
veen, klei en zand. In de grond zijn zintuiglijk bijmengingen met bodemvreemde materialen 
(puin, baksteen, etc.) en olieproduct waargenomen. Zeer plaatselijk is een stukje asbest 
waargenomen. 
 
De gemiddelde grondwaterstand bevindt zich op circa 1,60 m-mv. 
 
Over het algemeen worden de geanalyseerde parameters licht verhoogd aangetoond in de 
grond en in het grondwater. Daarnaast zijn in de puinhoudende lagen geen asbestverdachte 
materialen zintuiglijk waargenomen. Analytisch is in de bodem wel asbest aangetoond. Op 
basis daarvan is de locatie verdacht op de aanwezigheid van asbest. Om een uitspraak te 
mogen doen of de locatie verontreinigd is met asbest, dient een aanvullend asbestonderzoek 
uitgevoerd te worden door middel van het graven van sleuven. 
 
Onderstaand zijn de verontreinigingssituaties beschreven, waar tussen- en interventiewaarden 
worden overschreden. 
 
Niet onderzochte terreindelen 
 
Grond 
Ter plaatse van boring 02 in de bodemlaag van 0,9 tot 1,4 m-mv overschrijdt het gehalte nikkel 
de desbetreffende tussenwaarde. De gehalten koper, lood, zink en minerale olie overschrijden 
de betreffende interventiewaarden. Ter plaatse van boring 02B in de bodemlaag van 0,8 tot 1,3 
m-mv overschrijdt het gehalte lood de betreffende tussenwaarde en de gehalten koper en zink 
overschrijden de betreffende interventiewaarden. De gehalten van de overige onderzochte 
parameters zijn alle lager dan de betreffende tussenwaarden. 
 
Grondwater 
In het grondwater uit de peilbuizen 01, 16, 17, 18, 20, 44 en 46 zijn de concentraties van alle 
onderzochte parameters lager dan de betreffende tussenwaarden.  
 
Afgewerkte olietank 
 
Grond 
In de grond ter plaatse van boring 20 overschrijdt het gehalte minerale olie de desbetreffende 
interventiewaarde in de bodemlaag van 0,7 tot 0,9 m-mv. De gehalten van de overige 
onderzochte parameters zijn alle lager dan de betreffende tussenwaarden.  
 
In de boringen rondom boring 20 zijn geen verontreinigingen aangetoond die de betreffende 
tussenwaarden overschrijden. In de bodemlaag van 1,9 – 2,1 m-mv ter plaatse van boring 20 is 
het gehalte minerale olie tevens lager dan de betreffende tussenwaarde. 
 
Grondwater 
In het grondwater zijn de concentraties van alle onderzochte parameters lager dan de 
betreffende tussenwaarden. 
 
  



 

Pruimendijk 21 te Rijsoord: 1501G915/DBI/rap1    22/26 

Voormalige pompeiland 
Ter plaatse van boring 30 in de bodemlaag van 1,0 tot 1,2 m-mv overschrijden de gehalten 
benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xylenen de desbetreffende interventiewaarden. In de 
bodemlaag van 2,30 tot 2,50 overschrijdt het gehalte xylenen de betreffende tussenwaarde.  
 
Ter plaatse van boring 32 in de bodemlaag van 1,3 tot 1,5 overschrijdt het gehalte xylenen de 
betreffende interventiewaarde.   
 
De gehalten van de overige onderzochte parameters zijn alle lager dan de betreffende 
tussenwaarden.  
 
Grondwater 
In het grondwater uit peilbuis 30 (filter van 4,00 tot 5,00 m-mv) overschrijdt de concentratie 
tolueen de betreffende tussenwaarde en de concentraties benzeen, ethylbenzeen en xylenen 
overschrijden de betreffende interventiewaarden.  
 
In het grondwater uit peilbuis 31 (filter van 1,80 tot 2,80 m-mv) overschrijden de concentraties 
ethylbenzeen, xylenen en minerale olie de betreffende interventiewaarden. 
 
In het grondwater uit peilbuis 32 (filter van 1,80 tot 2,80 m-mv) overschrijdt de concentratie 
minerale olie de betreffende tussenwaarde en de concentraties benzeen, ethylbenzeen en 
xylenen de betreffende interventiewaarden. 
 
In het grondwater uit peilbuis 45 (filter van 2,20 tot 3,20 m-mv) overschrijden de concentraties 
benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en minerale olie de betreffende 
interventiewaarden. 
 
In het grondwater uit peilbuis 47 (filter van 2,20 tot 3,20 m-mv) overschrijden de concentraties 
benzeen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en minerale olie de betreffende interventiewaarden. 
 
In het grondwater uit peilbuis 48 (filter van 1,80 tot 2,80 m-mv) overschrijdt de concentratie 
xylenen de betreffende tussenwaarde. 
 
In de overige peilbuizen zijn de concentraties van de onderzochte parameters alle lager dan de 
betreffende tussenwaarden.  
 
In het grondwater zijn tevens ten opzichte van de detectiegrens verhoogde concentraties MTBE 
aangetroffen.  
 
Bespreking/discussie 
Op basis van de onderzoeksresultaten is ons inziens de verontreinigingssituatie op de 
onderzoekslocatie in voldoende mate in kaart gebracht. De verontreiniging bij de voormalige 
pompeiland is wel een geval van ernstige bodemverontreiniging. De sterke verontreiniging in de 
grond heeft een omvang van circa 85 m3. De sterke verontreiniging in het grondwater heeft een 
omvang van circa 1.000 m3. Derhalve kan geconcludeerd worden dat sprake is van een geval 
van ernstige bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie.   
 
De afleverperiode van benzine op de locatie heeft plaatsgevonden van circa 1963 tot en met 
circa 1993. Het grootste deel van de verontreiniging is naar alle waarschijnlijkheid ontstaan voor 
1987. MTBE is na 1987 als bijproduct aan benzine toegevoegd. De concentraties zijn beperkt 
aangetoond. Op basis van de resultaten en de historische gegevens wordt er van uitgegaan dat 
het om een historische geval gaat. 
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6.  CONCLUSIES EN ADVIES 
 
 
In opdracht van De Waal Beheer Ridderkerk B.V. is een milieukundig bodemonderzoek verricht 
op de locatie Pruimendijk 21 te Rijsoord.  
 
Aanleiding en doelstelling onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de geplande transactie (verkoop) van het terrein. In 
dit kader wenst de opdrachtgever inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 
 
Doel van het onderzoek is vast te stellen of het voormalige, dan wel het huidige, gebruik van de 
onderzoekslocatie heeft geleid tot een verontreiniging van de bodem. Het verkennend 
bodemonderzoek beoogt het verkrijgen van inzicht in aard, plaats van voorkomen en 
concentraties van eventueel aanwezige verontreinigende stoffen in de bodem. 
 
Ter bepaling van de milieuhygiënische  bodemkwaliteit binnen de begrenzing van de 
onderzoekslocatie, is de norm NEN 5740, de norm NEN 5707 en de norm NTA 5755 
gehanteerd. Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie 
bij een verkennend bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van 
bodemverontreiniging en de werkwijze voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van 
de bodem en eventueel vrijkomende grond.  
 
Conclusies 
Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd:  
 
- in de grond zijn bijmengingen met bodemvreemde materialen waargenomen; 
- in de grond is olieproduct waargenomen; 
- op het maaiveld is plaatselijk één stukje asbesthoudend materiaal waargenomen; 
- in het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen 

waargenomen; 
- uit de analyses blijkt dat in de grond asbest aanwezig is; 
- over het algemeen zijn op de locatie lichte verontreinigingen aangetoond in de grond en in 

het grondwater; 
- ter plaatse van de afgewerkte olietank is in één boring (boring 20) een sterk verhoogd 

gehalte aan minerale olie aangetoond; 
- ter plaatse van de niet onderzochte terreindelen is ter plaatse van boringen 02 en 02B 

sterke gehalten aan koper, lood, zink en minerale olie aangetoond. Het gehalte nikkel wordt 
matig verhoogd aangetoond; 

- ter plaatse van de voormalige pompeiland zijn in de grond en in het grondwater matige tot 
sterke verontreinigingen aangetoond voor de parameters vluchtige aromaten en minerale 
olie; 

- op basis van de onderzoeksresultaten blijkt dat in de grond meer dan 25 m3 sterk 
verontreinigde grond en meer dan 100 m3 sterk verontreinigd grondwater aanwezig is; 

- op de onderzoekslocatie is, ingevolge de Wet bodembescherming, sprake van een geval 
van ernstige bodemverontreiniging.  
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De onderzoeksvragen kunnen als volgt worden beantwoord: 
 
 

1. zijn de verontreinigingen uit voorgaand onderzoek nog aanwezig? 
 
ja, uit de onderzoeksresultaten zijn de verontreinigen nog aanwezig op de 
onderzoekslocatie; 
 

2. zo ja, wat is de omvang van de verontreinigingssituatie? 
 
De verontreiniging bij de afgewerkte olietank is van beperkte omvang en betreft geen 
geval van ernstige bodemverontreiniging. 
 
De verontreiniging bij de voormalige pompeiland is wel een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. De sterke verontreiniging in de grond heeft een omvang van 
circa 85 m3. De sterke verontreiniging in het grondwater heeft een omvang van circa 
1.000 m3. 
 

3. is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging? 
 
Ja, uit de resultaten blijkt dat op de locatie meer dan 25 m3 sterk verontreinigde grond 
en meer dan 100 m3 sterk verontreinigd grondwater aanwezig is.  
 

  



 

Pruimendijk 21 te Rijsoord: 1501G915/DBI/rap1    25/26 

Aanbevelingen 
Wij adviseren u om onderhavige rapportage voor te leggen aan het bevoegd gezag, zijnde 
Gemeente Ridderkerk, ter formalisering van de onderzoeksresultaten en conclusies. 
 
In het kader van de voorgenomen transactie wordt geadviseerd om inzichtelijk te maken welke 
kosten gemoeid gaan bij de sanering van de verontreinigingen op de onderzoekslocatie.  
 
Onderhavig onderzoek toont aan dat asbest een risicofactor voorziet voor onderhavige locatie. 
Geadviseerd wordt nader onderzoek uit te voeren zodat meer inzage verkregen wordt. 
Geadviseerd wordt een dergelijk onderzoek uit te voeren na sloop van de panden en het vrij 
maken van verhardingen. 
 
 
IDDS bv 
Noordwijk (ZH) 
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7.  BETROUWBAARHEID 
 
 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen 
geaccepteerde inzichten en methoden. Echter, een bodemonderzoek is gebaseerd op het 
nemen van een beperkt aantal monsters en chemische analyses. 
 
IDDS streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Toch blijft het 
mogelijk dat lokaal afwijkingen in de milieuhygiënische kwaliteit of opbouw van het 
bodemmateriaal voorkomen, ten opzichte van de in onderhavig rapport beschreven situatie. 
IDDS acht zich niet aansprakelijk voor eventuele schade die als gevolg van deze afwijkingen 
zou kunnen ontstaan. 
  
Hierbij dient tevens te worden gewezen op het feit dat het uitgevoerde onderzoek een 
momentopname is. Beïnvloeding van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en 
grondwater) zou plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek door, bijvoorbeeld het 
bouwrijp maken van de locatie, het aanvoeren van grond van elders, toevoeging van 
bodemvreemde materialen of het naar de onderzoekslocatie verspreiden van verontreinigingen 
van verder gelegen terreinen via het grondwater. 
 
Naarmate de periode tussen de uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten 
langer wordt, zal meer voorzichtigheid betracht moeten worden. In veel gevallen hanteren de 
beoordelende instanties termijnen (doorgaans maximaal 3 jaar voor een bedrijfslocatie en 
maximaal 5 jaar voor een woonlocatie) waarbinnen de onderzoeksresultaten representatief 
worden geacht te zijn. 
 
Bij het gebruik van de resultaten van dit onderzoek dient het doel van het onderzoek goed in 
ogenschouw te worden genomen. Zo zullen de resultaten van een onderzoek naar het 
voorkomen en/of verspreiding van één specifieke verontreinigende stof geen uitsluitsel bieden 
omtrent de aanwezigheid aan verhoogde concentraties van overige, niet onderzochte 
verontreinigende stoffen. 
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Boring: 01
Datum: 02-04-2015

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

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

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
baksteenhoudend, sterk 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, Ramguts

-80

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
sterk puinhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Ramguts

-130

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, lichtgrijs, Edelmanboor

-230

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
brokken veen, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

-280

Boring: 02
Datum: 02-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

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

-40

Uiterst puinhoudend, zwak 
zandhoudend, matig 
baksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, Ramguts, Stort?

-90

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
resten slakken, zwak 
puinhoudend, zwakke olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-150

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Guts

-200

Boring: 02a
Datum: 14-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

4

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

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

-50

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak zandhoudend, zwak 
baksteenhoudend, brokken puin, 
geen olie-water reactie, 
Edelmanboor

-150

Klei, matig siltig, sporen puin, geen 
olie-water reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: 02b
Datum: 14-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

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

-30

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, matig 
baksteenhoudend, matig 
grindhoudend, matig 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, donkergrijs, Edelmanboor

-150

Klei, matig siltig, resten baksteen, 
geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-200
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Boring: 02c
Datum: 14-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Kli ker

-8

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

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, matig 
baksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-70

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
resten baksteen, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: 02d
Datum: 14-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

4

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

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

-50

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-150

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, lichtgrijs, Edelmanboor

-200

Boring: 03
Datum: 02-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak kleihoudend, zwak 
puinhoudend, zwak sintelhoudend, 
geen olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor-120

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
resten baksteen, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: 04
Datum: 02-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

4

berm0

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
matig baksteenhoudend, matig 
grindhoudend, matig 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor-100

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak zandhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-200
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Boring: 05
Datum: 02-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

4

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

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

-50

Sterk baksteenhoudend, sterk 
puinhoudend, zwak slakhoudend, 
zwak zandhoudend, geen 
olie-water reactie, Ramguts

-150

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

-200

Boring: 06
Datum: 02-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

4

berm0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
matig zandhoudend, sterk 
puinhoudend, matig 
baksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, Ramguts

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, matig baksteenhoudend, 
brokken klei, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-100

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
sterk puinhoudend, zwak 
roesthoudend, zwak slakhoudend, 
geen olie-water reactie, lichtbruin, 
Ramguts

-150

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak zandhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Guts

-200

Boring: 07
Datum: 01-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

klinker0

Klinker
-8

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

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken klei, zwak 
baksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal bruinbeige, 
Edelmanboor

-70

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, matig 
kalksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbeige, 
Edelmanboor

-120

Klei, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbeige, 
Edelmanboor

-170

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-200

Boring: 08
Datum: 01-04-2015
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200
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beton0

Kernboor, Beton
-10

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

-60

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruinbeige, Edelmanboor

-80

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, sterk 
kalksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbeige, 
Ramguts

-130

Klei, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbeige, 
Edelmanboor

-180

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-200
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Boring: 09
Datum: 03-04-2015

0

1

beton0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Beton

-13

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor, Gestaakt op beton

-40

Boring: 09a
Datum: 03-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

tegel0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Tegel

-5

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

-80

Klei, matig siltig, sterk 
baksteenhoudend, matig 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Ramguts

-130

Klei, matig siltig, resten baksteen, 
geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Guts

-200

Boring: 10
Datum: 02-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
matig zandhoudend, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-80

Uiterst baksteenhoudend, zwak 
zandhoudend, zwak kleihoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruinoranje, Ramguts

-150

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-200

Boring: 11
Datum: 01-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

beton0

Geen olie-water reactie, Kernboor, 
Beton

-20

Geen olie-water reactie, Kernboor, 
Slakkenlaag geboord met kernboor

-45

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, matig baksteenhoudend, 
matig puinhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-100

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
sterk baksteenhoudend, matig 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, Ramguts

-130

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
resten baksteen, geen olie-water 
reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-200



Projectcode: 1501G915 Projectnaam: Pruimendijk 21 te Rijsoord Pagina 5 / 13

Boring: 12
Datum: 03-04-2015

0

50
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150

200

1

2

3

4

gazon0

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-100

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
resten kolengruis, zwak 
slakhoudend, matig 
baksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-150

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
resten baksteen, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: 13
Datum: 03-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gazon0

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
resten kolengruis, sterk 
baksteenhoudend, sterk 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, Ramguts-150

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
resten baksteen, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: 14
Datum: 03-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Zand, uiterst fijn, matig siltig, zwak 
humeus, brokken klei, sterk 
baksteenhoudend, matig 
puinhoudend, resten slakken, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Ramguts

-150

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, licht 
grijsbruin, Guts-200

Boring: 15
Datum: 03-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

4

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
matig wortelhoudend, zwak 
zandhoudend, zwak 
baksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

-100

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-200
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Boring: 16
Datum: 13-05-2015
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4
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6

7

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-7

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

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, brokken baksteen, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-80

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
brokken baksteen, sterk 
roesthoudend, zwakke olie-water 
reactie, donkergrijs, Edelmanboor

-120

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
zwak roesthoudend, geen 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

-200

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor

-280

Boring: 17
Datum: 13-05-2015
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100

150
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250
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2
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5

6

7

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-7

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

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, brokken baksteen, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-80

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
brokken baksteen, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

-120

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-160

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-280

Boring: 18
Datum: 13-05-2015
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150

200

250

1

2
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4

5

6

7

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-7

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

-30

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
brokken baksteen, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

-150

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-280

Boring: 19
Datum: 13-05-2015

0

50

100

150

200

1

2
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4

5

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, brokken baksteen, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-110

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
brokken baksteen, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-160

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
sporen baksteen, geen olie-water 
reactie, lichtbruin, Edelmanboor

-210
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Boring: 20
Datum: 02-04-2015

0
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200

250

1
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3

4

5
8

6

beton0

Geen olie-water reactie, Kernboor, 
Beton

-17

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
baksteenhoudend, sterk 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, Ramguts

-60

Klei, zwak siltig, zwak 
zandhoudend, laagjes puin, matige 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-190

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
sporen baksteen, zwak 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

-280

Boring: 21
Datum: 02-04-2015

0

50

100

150

200

1

2
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5

4

beton0

Geen olie-water reactie, Kernboor, 
Beton

-20

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

-70

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, zwak 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-170

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-200

Boring: 22
Datum: 02-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

46

5

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig kleihoudend, sterk 
baksteenhoudend, zwak 
afvalhoudend, matig puinhoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Ramguts

-70

Klei, zwak siltig, zwak 
baksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-120

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-200

Boring: 23
Datum: 02-04-2015
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150

200

1
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3
5

4

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sterk baksteenhoudend, 
zwak afvalhoudend, matig 
puinhoudend, brokken klei, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Ramguts-100

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
resten puin, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-200
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Boring: 24
Datum: 02-04-2015

0

50
1

2

beton0

Geen olie-water reactie, Kernboor, 
Beton

-17

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
matig puinhoudend, matig 
baksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, Edelmanboor, Gestaakt op 
tank?

-70

Boring: 24A
Datum: 02-04-2015

0

50

tegel0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Tegel

-7

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
matig zandhoudend, matig 
puinhoudend, matig 
baksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, Edelmanboor, Gestaakt

-80

Boring: 24B
Datum: 02-04-2015

0

50

tegel0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Tegel

-7

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
brokken baksteen, matig 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor, Gestaakt op tank?

-80

Boring: 30
Datum: 03-04-2015
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klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

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

-40

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
baksteenhoudend, zwakke 
olie-water reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-70

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
sterke olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor-220

Veen, zwak kleiïg, zwak 
houthoudend, resten baksteen, 
geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-320

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

-350

Klei, matig siltig, laagjes zand, 
geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-500
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Boring: 31
Datum: 03-04-2015
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250

1
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5

6

79

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

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

-70

Klei, matig siltig, zwak 
baksteenhoudend, matig 
zandhoudend, matige olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-170

Klei, matig siltig, sterk 
puinhoudend, matig 
aardewerkhoudend, zwakke 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Ramguts

-200

Klei, matig siltig, laagjes zand, 
zwakke olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-230

Veen, sterk kleiïg, laagjes klei, 
geen olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-280

Boring: 32
Datum: 03-04-2015
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50

100

150

200

250

1

2
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48

5

69

7

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

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

-70

Klei, matig siltig, zwak 
baksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-120

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak zandhoudend, sporen 
baksteen, matige olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor-220

Klei, matig siltig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

-280

Boring: 33
Datum: 14-04-2015
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4

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

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

-50

Klei, matig siltig, zwak 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-100

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor-200

Boring: 34
Datum: 14-04-2015

0

50

100

150

200
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4

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

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

-50

Klei, matig siltig, zwak 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-100

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
sporen baksteen, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor-200
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Boring: 35
Datum: 14-04-2015
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200
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klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak kleihoudend, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

-50

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

-100

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-200

Boring: 36
Datum: 14-04-2015
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braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
brokken klei, sporen puin, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

-50

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
resten baksteen, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

-200

Boring: 37
Datum: 14-04-2015
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braak0

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

-30

Klei, matig siltig, zwak 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor-110

Klei, zwak siltig, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-200

Boring: 38
Datum: 03-04-2015
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Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

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

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
kleihoudend, sterk 
baksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, Ramguts

-100

Klei, matig siltig, resten baksteen, 
zwak zandhoudend, zwakke 
olie-water reactie, Edelmanboor

-150

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor, Geen streekbus 
kunnen nemenvanschone 
ondergrond vanwege klein 
gaatjedoor puin

-200
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Boring: 39
Datum: 03-04-2015
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Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

-80

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

-130

Klei, matig siltig, laagjes zand, 
geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-200

Boring: 40
Datum: 03-04-2015
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klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

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

-50

Klei, matig siltig, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-150

Klei, matig siltig, resten baksteen, 
matige olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-250

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor-300

Boring: 41
Datum: 14-04-2015
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Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

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

-20

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak zandhoudend, zwak 
puinhoudend, zwak 
baksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-150

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-200

Boring: 42
Datum: 14-04-2015
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Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

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

-30

Klei, matig siltig, sporen puin, 
matig zandhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-70

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak zandhoudend, matig 
puinhoudend, brokken baksteen, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Ramguts

-120

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
resten baksteen, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-200
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Boring: 43
Datum: 14-04-2015
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Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

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

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak kleihoudend, sterk 
baksteenhoudend, matig 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingrijs, Ramguts

-120

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-200

Boring: 44
Datum: 13-05-2015
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klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-7

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

-50

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
brokken baksteen, matige 
olie-water reactie, matige 
brandstofgeur, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-220

Veen, sterk kleiïg, laagjes klei, 
geen olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-320

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
laagjes zand, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-410

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
sterk zandhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-530

Zand, zeer grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-700

Boring: 45
Datum: 13-05-2015
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klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-7

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

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, brokken baksteen, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-120

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwakke olie-water reactie, matige 
brandstofgeur, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-220

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
laagjes zand, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-320

Boring: 46
Datum: 13-05-2015
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klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-7

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

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, brokken baksteen, geen 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

-90

Klei, matig siltig, matig humeus, 
brokken baksteen, geen olie-water 
reactie, donkergrijs, Edelmanboor

-240

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor-290
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Boring: 47
Datum: 13-05-2015
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klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-7

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

-50

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

-70

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-120

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-210

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
laagjes zand, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-280

Boring: 48
Datum: 13-05-2015
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klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-7

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

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, brokken baksteen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

-100

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
brokken baksteen, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-140

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, uiterst 
baksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, lichtgrijs, Edelmanboor

-160

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-280

Boring: 49
Datum: 13-05-2015
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klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-7

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

-50

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
brokken baksteen, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor-150

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwakke olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-220

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
laagjes zand, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-300

Boring: 50
Datum: 13-05-2015
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tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor-50

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
brokken baksteen, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-200

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
laagjes zand, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-280



Projectcode: 1501G915 Projectnaam: Pruimendijk 21 te Rijsoord Pagina 1 / 1

Boring: As01
Datum: 01-04-2015
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klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, Schep-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig baksteenhoudend, 
brokken beton, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

-60

Sterk baksteenhoudend, sterk 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Ramguts, 
Stort

-130

Klei, matig siltig, resten baksteen, 
geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Ramguts

-180

Boring: As02
Datum: 01-04-2015
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klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, Schep-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sterk baksteenhoudend, 
brokken puin, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, Ramguts, 
Stort

-100

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
resten puin, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-150

Boring: As03
Datum: 01-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, Schep-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sterk baksteenhoudend, 
matig puinhoudend, zwak 
slakhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, Ramguts, 
Stort?

-100

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
resten baksteen, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Guts

-200

Boring: As04
Datum: 01-04-2015
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klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, Schep-40

Uiterst baksteenhoudend, matig 
puinhoudend, brokken hout, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Ramguts, Stort?

-110

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

-160

Boring: As05
Datum: 01-04-2015
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klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, Schep-40

Uiterst baksteenhoudend, matig 
puinhoudend, zwak slakhoudend, 
resten glas, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, Ramguts

-100

Klei, zwak siltig, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-150



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 3.1 
ANALYSECERTIFICATEN GROND 



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer D. Bijl
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Ons kenmerk : Project 530808
Validatieref. : 530808_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : KWOM-VSQH-WFGJ-ITSL
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 4 oliechromatogram(men) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 13 april 2015

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 is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden 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
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn 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.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 73,6 81,1 75,3
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 7,5 2,3 4,1
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 16,0 10,1 14,3

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 48 95 93
S cadmium (Cd) mg/kg ds 2,1 0,29 0,24
S kobalt (Co) mg/kg ds 10 5,6 5,4
S koper (Cu) mg/kg ds 410 14 21
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,20 0,10 0,15
S lood (Pb) mg/kg ds 670 51 48
S molybdeen (Mo) mg/kg ds 2,3 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 60 17 18
S zink (Zn) mg/kg ds 940 120 110

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 7100 < 35 140

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds 0,18 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,28 0,05 0,37
S anthraceen mg/kg ds 0,19 0,08 0,09
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05 0,19 0,71
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 0,14 0,26
S chryseen mg/kg ds 0,50 0,20 0,42
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,59 0,13 0,15
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,86 0,20 0,20
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,55 0,11 0,14
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,62 0,10 0,16

S som PAK (10) mg/kg ds 3,8 1,2 2,5

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds 0,005 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds 0,021 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds 0,014 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds 0,014 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,056 0,005 0,005

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 530808
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1457860 = M01 02 (90-140)
1457861 = M02 01 (30-80) 03 (8-50) 06 (50-100) 14 (50-100)
1457862 = M03 06 (100-150) 08 (80-130) 12 (100-150) 13 (100-150)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/04/2015 02/04/2015 01/04/2015
Ontvangstdatum opdracht : 03/04/2015 03/04/2015 03/04/2015
Startdatum : 03/04/2015 03/04/2015 03/04/2015
Monstercode : 1457860 1457861 1457862
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: KWOM-VSQH-WFGJ-ITSL Ref.: 530808_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1
S soort artefact nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 78,8
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,5
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 9,0

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 84
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,75
S kobalt (Co) mg/kg ds 5,3
S koper (Cu) mg/kg ds 18
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,28
S lood (Pb) mg/kg ds 73
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 15
S zink (Zn) mg/kg ds 150

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,09
S anthraceen mg/kg ds 0,10
S fluoranteen mg/kg ds 0,21
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,13
S chryseen mg/kg ds 0,19
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,09
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,15
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,14
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,10

S som PAK (10) mg/kg ds 1,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds 0,002
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds 0,007
S PCB -153 mg/kg ds 0,005
S PCB -180 mg/kg ds 0,004

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,020

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 530808
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1457863 = M04 06 (0-50) 09a (80-130) 11 (100-130)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 01/04/2015
Ontvangstdatum opdracht : 03/04/2015
Startdatum : 03/04/2015
Monstercode : 1457863
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: KWOM-VSQH-WFGJ-ITSL Ref.: 530808_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 530808
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KWOM-VSQH-WFGJ-ITSL Ref.: 530808_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1457860
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M01 02 (90-140)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 5 %
2) fractie C19 - C29 40 %
3) fractie C29 - C35 38 %
4) fractie C35 -< C40 18 %

minerale olie gehalte: 7100 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 4

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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 olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KWOM-VSQH-WFGJ-ITSL Ref.: 530808_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1457861
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M02 01 (30-80) 03 (8-50) 06 (50-100) 14 (50-100)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: < 35 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 4

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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 olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KWOM-VSQH-WFGJ-ITSL Ref.: 530808_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1457862
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M03 06 (100-150) 08 (80-130) 12 (100-150) 13 (100-150)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 2 %
2) fractie C19 - C29 33 %
3) fractie C29 - C35 40 %
4) fractie C35 -< C40 26 %

minerale olie gehalte: 140 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 4

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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 olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KWOM-VSQH-WFGJ-ITSL Ref.: 530808_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1457863
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M04 06 (0-50) 09a (80-130) 11 (100-130)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: < 35 mg/kg ds

Oliechromatogram 4 van 4

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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 olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KWOM-VSQH-WFGJ-ITSL Ref.: 530808_certificaat_v1



Aanvullende informatie
Indicatieve resultaten onder de reguliere rapportagegrens

Uw referentie : M02 01 (30-80) 03 (8-50) 06 (50-100) 14 (50-100)
Monstercode : 1457861

minerale olie (florisil
clean-up)

: 24 mg/kg ds

Uw referentie : M04 06 (0-50) 09a (80-130) 11 (100-130)
Monstercode : 1457863

minerale olie (florisil
clean-up)

: 27 mg/kg ds

Opmerking
Deze indicatieve resultaten vallen buiten de geaccrediteerde methode(n) en dienen derhalve te worden gezien als
aanvullende informatie op de op het analysecertificaat vermelde resultaten.

Bijlage 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 530808
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KWOM-VSQH-WFGJ-ITSL Ref.: 530808_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

1457860 M01 02 (90-140) 02 0.9-1.4 1870113AA

1457861 M02 01 (30-80) 03 (8-50) 06 (50-100) 14 (50-100) 03 0.08-0.5 1869771AA
01 0.3-0.8 1835424AA
06 0.5-1 1869926AA
14 0.5-1 1869800AA

1457862 M03 06 (100-150) 08 (80-130) 12 (100-150) 13
(100-150)

06 1-1.5 1869924AA
08 0.8-1.3 1869379AA
12 1-1.5 1869813AA
13 1-1.5 1869805AA

1457863 M04 06 (0-50) 09a (80-130) 11 (100-130) 06 0-0.5 1870111AA
09a 0.8-1.3 1869819AA
11 1-1.3 1870102AA

Bijlage 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 530808
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KWOM-VSQH-WFGJ-ITSL Ref.: 530808_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 530808
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KWOM-VSQH-WFGJ-ITSL Ref.: 530808_certificaat_v1



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer D. Bijl
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Ons kenmerk : Project 530813
Validatieref. : 530813_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : MHNU-TGJR-MHZP-UUIV
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 10 oliechromatogram(men) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 10 april 2015

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 is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden 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
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn 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.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 78,2 69,7 76,7

Organische parameters - niet aromatisch
Vluchtige olie (C5 - C10):

som C5-C8 fractie mg/kg ds < 10 < 10 < 10
som C8-C10 fractie mg/kg ds 46 < 10 < 10

S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 8400 190 140

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S tolueen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S ethylbenzeen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S xyleen (ortho) mg/kg ds 0,21 < 0,05 < 0,05
S xyleen (som m+p) mg/kg ds 0,13 < 0,10 < 0,10
S naftaleen mg/kg ds 1,7 0,09 < 0,05
S styreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05

S som xylenen (o/m/p) mg/kg ds 0,34 0,10 0,10

Organische parameters - overig
Oplosmiddelen:
S ethyl-t-butylether (EtBE) mg/kg ds < 0,3 < 0,3 < 0,3
S methyl-t-butylether (MtBE) mg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 530813
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1457871 = M20 20 (70-90)
1457872 = M21 20 (190-210)
1457873 = M22 21 (120-140)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/04/2015 02/04/2015 02/04/2015
Ontvangstdatum opdracht : 03/04/2015 03/04/2015 03/04/2015
Startdatum : 03/04/2015 03/04/2015 03/04/2015
Monstercode : 1457871 1457872 1457873
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: MHNU-TGJR-MHZP-UUIV Ref.: 530813_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 76,6 77,4 75,0

Organische parameters - niet aromatisch
Vluchtige olie (C5 - C10):

som C5-C8 fractie mg/kg ds < 10 < 10 120
som C8-C10 fractie mg/kg ds < 10 < 10 69

S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 110 49 210

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 2,8
S tolueen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 80
S ethylbenzeen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 110
S xyleen (ortho) mg/kg ds < 0,05 < 0,05 130
S xyleen (som m+p) mg/kg ds < 0,10 < 0,10 340
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 12
S styreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05

S som xylenen (o/m/p) mg/kg ds 0,10 0,10 470

Organische parameters - overig
Oplosmiddelen:
S ethyl-t-butylether (EtBE) mg/kg ds < 0,3 < 0,3 < 0,3
S methyl-t-butylether (MtBE) mg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 530813
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1457874 = M23 22 (130-150)
1457875 = M24 23 (130-150)
1457876 = M30 30 (100-120)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/04/2015 02/04/2015 03/04/2015
Ontvangstdatum opdracht : 03/04/2015 03/04/2015 03/04/2015
Startdatum : 03/04/2015 03/04/2015 03/04/2015
Monstercode : 1457874 1457875 1457876
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: MHNU-TGJR-MHZP-UUIV Ref.: 530813_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 52,0 78,0 67,5

Organische parameters - niet aromatisch
Vluchtige olie (C5 - C10):

som C5-C8 fractie mg/kg ds < 10 38 < 10
som C8-C10 fractie mg/kg ds < 10 49 < 10

S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 150 60 82

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen mg/kg ds 0,09 0,13 < 0,05
S tolueen mg/kg ds 5,6 < 0,05 < 0,05
S ethylbenzeen mg/kg ds 5,3 13 < 0,05
S xyleen (ortho) mg/kg ds 7,3 0,86 < 0,05
S xyleen (som m+p) mg/kg ds 17 28 0,23
S naftaleen mg/kg ds 1,8 0,38 0,09
S styreen mg/kg ds 0,22 < 0,05 < 0,05

S som xylenen (o/m/p) mg/kg ds 24 29 0,26

Organische parameters - overig
Oplosmiddelen:
S ethyl-t-butylether (EtBE) mg/kg ds < 0,3 < 0,3 < 0,3
S methyl-t-butylether (MtBE) mg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 530813
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1457877 = M31 30 (230-250)
1457878 = M32 32 (130-150)
1457879 = M33 38 (130-150)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/04/2015 03/04/2015 03/04/2015
Ontvangstdatum opdracht : 03/04/2015 03/04/2015 03/04/2015
Startdatum : 03/04/2015 03/04/2015 03/04/2015
Monstercode : 1457877 1457878 1457879
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: MHNU-TGJR-MHZP-UUIV Ref.: 530813_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1
S soort artefact nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 73,3

Organische parameters - niet aromatisch
Vluchtige olie (C5 - C10):

som C5-C8 fractie mg/kg ds < 10
som C8-C10 fractie mg/kg ds 53

S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 490

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen mg/kg ds < 0,05
S tolueen mg/kg ds < 0,05
S ethylbenzeen mg/kg ds < 0,05
S xyleen (ortho) mg/kg ds < 0,05
S xyleen (som m+p) mg/kg ds < 0,10
S naftaleen mg/kg ds < 0,05
S styreen mg/kg ds < 0,05

S som xylenen (o/m/p) mg/kg ds 0,10

Organische parameters - overig
Oplosmiddelen:
S ethyl-t-butylether (EtBE) mg/kg ds < 0,3
S methyl-t-butylether (MtBE) mg/kg ds < 0,1

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 530813
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1457880 = M34 40 (160-180)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/04/2015
Ontvangstdatum opdracht : 03/04/2015
Startdatum : 03/04/2015
Monstercode : 1457880
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: MHNU-TGJR-MHZP-UUIV Ref.: 530813_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1457871
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M20 20 (70-90)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 31 %
2) fractie C19 - C29 24 %
3) fractie C29 - C35 27 %
4) fractie C35 -< C40 18 %

minerale olie gehalte: 8400 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 10

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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 olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MHNU-TGJR-MHZP-UUIV Ref.: 530813_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1457872
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M21 20 (190-210)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 51 %
2) fractie C19 - C29 23 %
3) fractie C29 - C35 18 %
4) fractie C35 -< C40 8 %

minerale olie gehalte: 190 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 10

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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 olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MHNU-TGJR-MHZP-UUIV Ref.: 530813_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1457873
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M22 21 (120-140)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 10 %
2) fractie C19 - C29 51 %
3) fractie C29 - C35 30 %
4) fractie C35 -< C40 9 %

minerale olie gehalte: 140 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 10

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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 olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MHNU-TGJR-MHZP-UUIV Ref.: 530813_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1457874
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M23 22 (130-150)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 45 %
2) fractie C19 - C29 36 %
3) fractie C29 - C35 14 %
4) fractie C35 -< C40 5 %

minerale olie gehalte: 110 mg/kg ds

Oliechromatogram 4 van 10

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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 olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MHNU-TGJR-MHZP-UUIV Ref.: 530813_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1457875
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M24 23 (130-150)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 12 %
2) fractie C19 - C29 51 %
3) fractie C29 - C35 30 %
4) fractie C35 -< C40 6 %

minerale olie gehalte: 49 mg/kg ds

Oliechromatogram 5 van 10

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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 olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MHNU-TGJR-MHZP-UUIV Ref.: 530813_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1457876
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M30 30 (100-120)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 67 %
2) fractie C19 - C29 18 %
3) fractie C29 - C35 12 %
4) fractie C35 -< C40 3 %

minerale olie gehalte: 210 mg/kg ds

Oliechromatogram 6 van 10

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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 olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MHNU-TGJR-MHZP-UUIV Ref.: 530813_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1457877
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M31 30 (230-250)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 3 %
2) fractie C19 - C29 18 %
3) fractie C29 - C35 78 %
4) fractie C35 -< C40 1 %

minerale olie gehalte: 150 mg/kg ds

Oliechromatogram 7 van 10

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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 olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MHNU-TGJR-MHZP-UUIV Ref.: 530813_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1457878
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M32 32 (130-150)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 86 %
2) fractie C19 - C29 8 %
3) fractie C29 - C35 6 %
4) fractie C35 -< C40 <1 %

minerale olie gehalte: 60 mg/kg ds

Oliechromatogram 8 van 10

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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 olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MHNU-TGJR-MHZP-UUIV Ref.: 530813_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1457879
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M33 38 (130-150)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 48 %
2) fractie C19 - C29 26 %
3) fractie C29 - C35 20 %
4) fractie C35 -< C40 5 %

minerale olie gehalte: 82 mg/kg ds

Oliechromatogram 9 van 10

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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 olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MHNU-TGJR-MHZP-UUIV Ref.: 530813_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1457880
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M34 40 (160-180)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 67 %
2) fractie C19 - C29 31 %
3) fractie C29 - C35 2 %
4) fractie C35 -< C40 <1 %

minerale olie gehalte: 490 mg/kg ds

Oliechromatogram 10 van 10

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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 olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MHNU-TGJR-MHZP-UUIV Ref.: 530813_certificaat_v1



Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen

De onderstaande constatering(en) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en
conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: "Er zijn
verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport
mogelijk hebben beïnvloed." Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal
onderdeel van dit analyse-certificaat.

Uw referentie : M20 20 (70-90)
Monstercode : 1457871

Opmerking(en) by analyse(s):
Aromaten (BTEXXN): - De conserveringstermijn is overschreden door vertraging in de laboratorium afhandeling.

Uw referentie : M21 20 (190-210)
Monstercode : 1457872

Opmerking(en) by analyse(s):
Aromaten (BTEXXN): - De conserveringstermijn is overschreden door vertraging in de laboratorium afhandeling.

Uw referentie : M22 21 (120-140)
Monstercode : 1457873

Opmerking(en) by analyse(s):
Aromaten (BTEXXN): - De conserveringstermijn is overschreden door vertraging in de laboratorium afhandeling.

Uw referentie : M23 22 (130-150)
Monstercode : 1457874

Opmerking(en) by analyse(s):
Aromaten (BTEXXN): - De conserveringstermijn is overschreden door vertraging in de laboratorium afhandeling.

Uw referentie : M24 23 (130-150)
Monstercode : 1457875

Opmerking(en) by analyse(s):
Aromaten (BTEXXN): - De conserveringstermijn is overschreden door vertraging in de laboratorium afhandeling.

Bijlage 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 530813
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MHNU-TGJR-MHZP-UUIV Ref.: 530813_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

1457871 M20 20 (70-90) 20 0.7-0.9 TL5907940+

1457872 M21 20 (190-210) 20 1.9-2.1 TL5907941%

1457873 M22 21 (120-140) 21 1.2-1.4 TL59079420

1457874 M23 22 (130-150) 22 1.3-1.5 TL59079385

1457875 M24 23 (130-150) 23 1.3-1.5 TL59079396

1457876 M30 30 (100-120) 30 1-1.2 TL59079374

1457877 M31 30 (230-250) 30 2.3-2.5 TL59079363

1457878 M32 32 (130-150) 32 1.3-1.5 TL59079330

1457879 M33 38 (130-150) 38 1.3-1.5 TL59079262

1457880 M34 40 (160-180) 40 1.6-1.8 TL5907930/

Bijlage 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 530813
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MHNU-TGJR-MHZP-UUIV Ref.: 530813_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3030 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3030 prestatieblad 1
Ethyl-t-butylether (EtBE) : Conform AS3030 prestatieblad 1
Methyl-t-butylether (MtBE) : Conform AS3030 prestatieblad 1

Bijlage 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 530813
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MHNU-TGJR-MHZP-UUIV Ref.: 530813_certificaat_v1



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer D. Bijl
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Ons kenmerk : Project 531516
Validatieref. : 531516_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : KGKX-JMYE-UZYB-GOGM
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 13 april 2015

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 is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden 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
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn 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.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 78,3 72,7 74,8
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 5,7 5,3 6,8

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 531516
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1556851 = M20 20 (70-90)
1556852 = M21 20 (190-210)
1556853 = M22 21 (120-140)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/04/2015 02/04/2015 02/04/2015
Ontvangstdatum opdracht : 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015
Startdatum : 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015
Monstercode : 1556851 1556852 1556853
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: KGKX-JMYE-UZYB-GOGM Ref.: 531516_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 77,3 79,0 77,1
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,6 5,7 3,5

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 531516
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1556854 = M23 22 (130-150)
1556855 = M24 23 (130-150)
1556856 = M30 30 (100-120)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/04/2015 02/04/2015 03/04/2015
Ontvangstdatum opdracht : 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015
Startdatum : 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015
Monstercode : 1556854 1556855 1556856
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: KGKX-JMYE-UZYB-GOGM Ref.: 531516_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 44,6 77,9 70,0
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 19,3 5,4 2,9

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 531516
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1556857 = M31 30 (230-250)
1556858 = M32 32 (130-150)
1556859 = M33 38 (130-150)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/04/2015 03/04/2015 03/04/2015
Ontvangstdatum opdracht : 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015
Startdatum : 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015
Monstercode : 1556857 1556858 1556859
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: KGKX-JMYE-UZYB-GOGM Ref.: 531516_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 531516
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KGKX-JMYE-UZYB-GOGM Ref.: 531516_certificaat_v1



Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen

De onderstaande constatering(en) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en
conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: "Er zijn
verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport
mogelijk hebben beïnvloed." Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal
onderdeel van dit analyse-certificaat.

Uw referentie : M20 20 (70-90)
Monstercode : 1556851

Opmerking(en) by analyse(s):
Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Uw referentie : M21 20 (190-210)
Monstercode : 1556852

Opmerking(en) by analyse(s):
Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Uw referentie : M22 21 (120-140)
Monstercode : 1556853

Opmerking(en) by analyse(s):
Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Uw referentie : M23 22 (130-150)
Monstercode : 1556854

Opmerking(en) by analyse(s):
Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Uw referentie : M24 23 (130-150)
Monstercode : 1556855

Opmerking(en) by analyse(s):
Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Uw referentie : M31 30 (230-250)
Monstercode : 1556857

Opmerking(en) by analyse(s):
Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Bijlage 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 531516
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KGKX-JMYE-UZYB-GOGM Ref.: 531516_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

1556851 M20 20 (70-90) 20 0.7-0.9 TL5907940+

1556852 M21 20 (190-210) 20 1.9-2.1 TL5907941%

1556853 M22 21 (120-140) 21 1.2-1.4 TL59079420

1556854 M23 22 (130-150) 22 1.3-1.5 TL59079385

1556855 M24 23 (130-150) 23 1.3-1.5 TL59079396

1556856 M30 30 (100-120) 30 1-1.2 TL59079374

1556857 M31 30 (230-250) 30 2.3-2.5 TL59079363

1556858 M32 32 (130-150) 32 1.3-1.5 TL59079330

1556859 M33 38 (130-150) 38 1.3-1.5 TL59079262

Bijlage 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 531516
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KGKX-JMYE-UZYB-GOGM Ref.: 531516_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3

Bijlage 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 531516
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KGKX-JMYE-UZYB-GOGM Ref.: 531516_certificaat_v1



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer D. Bijl
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Ons kenmerk : Project 532011
Validatieref. : 532011_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : BVXX-MJJP-CIGR-VOKD
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 3 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 20 april 2015

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 is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden 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
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn 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.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 74,5 80,7 70,0
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 5,3 1,2 7,0

Organische parameters - niet aromatisch
Vluchtige olie (C5 - C10):

som C5-C8 fractie mg/kg ds < 10 < 10 < 10
som C8-C10 fractie mg/kg ds < 10 < 10 < 10

S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 100 47 59

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S tolueen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S ethylbenzeen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S xyleen (ortho) mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S xyleen (som m+p) mg/kg ds 1,4 < 0,10 < 0,10
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S styreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05

S som xylenen (o/m/p) mg/kg ds 1,4 0,10 0,10

Organische parameters - overig
Oplosmiddelen:
S ethyl-t-butylether (EtBE) mg/kg ds < 0,3 < 0,3 < 0,3
S methyl-t-butylether (MtBE) mg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532011
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1656118 = M35 34 (100-120)
1656119 = M36 35 (100-120)
1656120 = M37 37 (100-120)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015
Ontvangstdatum opdracht : 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015
Startdatum : 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015
Monstercode : 1656118 1656119 1656120
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: BVXX-MJJP-CIGR-VOKD Ref.: 532011_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532011
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BVXX-MJJP-CIGR-VOKD Ref.: 532011_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1656118
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M35 34 (100-120)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 11 %
2) fractie C19 - C29 53 %
3) fractie C29 - C35 30 %
4) fractie C35 -< C40 6 %

minerale olie gehalte: 100 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 3

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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 olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BVXX-MJJP-CIGR-VOKD Ref.: 532011_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1656119
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M36 35 (100-120)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 11 %
2) fractie C19 - C29 57 %
3) fractie C29 - C35 28 %
4) fractie C35 -< C40 4 %

minerale olie gehalte: 47 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 3

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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 olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BVXX-MJJP-CIGR-VOKD Ref.: 532011_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1656120
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M37 37 (100-120)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 6 %
2) fractie C19 - C29 60 %
3) fractie C29 - C35 33 %
4) fractie C35 -< C40 <1 %

minerale olie gehalte: 59 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 3

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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 olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BVXX-MJJP-CIGR-VOKD Ref.: 532011_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

1656118 M35 34 (100-120) 34 1-1.2 TL5907905%

1656119 M36 35 (100-120) 35 1-1.2 TL59079060

1656120 M37 37 (100-120) 37 1-1.2 TL59079082

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532011
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BVXX-MJJP-CIGR-VOKD Ref.: 532011_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3030 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3030 prestatieblad 1
Ethyl-t-butylether (EtBE) : Conform AS3030 prestatieblad 1
Methyl-t-butylether (MtBE) : Conform AS3030 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532011
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BVXX-MJJP-CIGR-VOKD Ref.: 532011_certificaat_v1



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer D. Bijl
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Ons kenmerk : Project 532016
Validatieref. : 532016_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : FBJL-YHLO-IMCK-WPXH
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 5 oliechromatogram(men) + 4 bijlage(n)

Amsterdam, 21 april 2015

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 is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden 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
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn 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.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 82,3 76,6 70,2
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,9 10,6 6,2
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 7,4 7,2 18,5

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 81 55 94
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,30 2,8 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 5,8 6,7 8,2
S koper (Cu) mg/kg ds 28 830 19
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,45 0,19 0,10
S lood (Pb) mg/kg ds 94 380 23
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 17 23 26
S zink (Zn) mg/kg ds 120 1300 88

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 81 1500 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 0,17 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,06 0,68 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 0,38 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,11 0,91 0,09
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,07 0,35 0,06
S chryseen mg/kg ds 0,10 0,48 0,07
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,06 0,29 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,09 0,39 0,07
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,09 0,29 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,08 0,36 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,73 4,3 0,52

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds 0,001 0,006 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 0,005 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 0,005 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,019 0,005

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532016
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1656156 = M05 02a (50-100)
1656157 = M06 02b (80-130)
1656158 = M07 02c (70-120)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015
Ontvangstdatum opdracht : 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015
Startdatum : 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015
Monstercode : 1656156 1656157 1656158
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: FBJL-YHLO-IMCK-WPXH Ref.: 532016_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 78,6 73,4
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,6 3,9
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 19,4 22,8

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 120 120
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,23 0,32
S kobalt (Co) mg/kg ds 8,3 7,6
S koper (Cu) mg/kg ds 24 51
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,53 0,16
S lood (Pb) mg/kg ds 150 57
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 25 24
S zink (Zn) mg/kg ds 140 140

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 88 53

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds 0,14 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,07 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,15 0,08
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,10 < 0,05
S chryseen mg/kg ds 0,15 0,07
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,11 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,15 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,09 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,13 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 1,1 0,44

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532016
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1656159 = M08 02d (100-150)
1656160 = M09 02 (150-200)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/04/2015 02/04/2015
Ontvangstdatum opdracht : 14/04/2015 14/04/2015
Startdatum : 14/04/2015 14/04/2015
Monstercode : 1656159 1656160
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: FBJL-YHLO-IMCK-WPXH Ref.: 532016_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532016
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FBJL-YHLO-IMCK-WPXH Ref.: 532016_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1656156
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M05 02a (50-100)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 3 %
2) fractie C19 - C29 44 %
3) fractie C29 - C35 42 %
4) fractie C35 -< C40 11 %

minerale olie gehalte: 81 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 5

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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 olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FBJL-YHLO-IMCK-WPXH Ref.: 532016_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1656157
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M06 02b (80-130)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 9 %
2) fractie C19 - C29 43 %
3) fractie C29 - C35 33 %
4) fractie C35 -< C40 15 %

minerale olie gehalte: 1500 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 5

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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 olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FBJL-YHLO-IMCK-WPXH Ref.: 532016_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1656158
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M07 02c (70-120)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: < 35 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 5

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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 olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FBJL-YHLO-IMCK-WPXH Ref.: 532016_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1656159
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M08 02d (100-150)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 8 %
2) fractie C19 - C29 49 %
3) fractie C29 - C35 36 %
4) fractie C35 -< C40 7 %

minerale olie gehalte: 88 mg/kg ds

Oliechromatogram 4 van 5

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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 olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FBJL-YHLO-IMCK-WPXH Ref.: 532016_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1656160
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M09 02 (150-200)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 <1 %
2) fractie C19 - C29 39 %
3) fractie C29 - C35 52 %
4) fractie C35 -< C40 8 %

minerale olie gehalte: 53 mg/kg ds

Oliechromatogram 5 van 5

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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 olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FBJL-YHLO-IMCK-WPXH Ref.: 532016_certificaat_v1



Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen

De onderstaande constatering(en) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en
conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: "Er zijn
verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport
mogelijk hebben beïnvloed." Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal
onderdeel van dit analyse-certificaat.

Uw referentie : M09 02 (150-200)
Monstercode : 1656160

Opmerking(en) by analyse(s):
Minerale olie (florisil
clean-up):

- De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

Bijlage 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532016
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FBJL-YHLO-IMCK-WPXH Ref.: 532016_certificaat_v1



Aanvullende informatie
Indicatieve resultaten onder de reguliere rapportagegrens

Uw referentie : M07 02c (70-120)
Monstercode : 1656158

minerale olie (florisil
clean-up)

: <20 mg/kg ds

Opmerking
Deze indicatieve resultaten vallen buiten de geaccrediteerde methode(n) en dienen derhalve te worden gezien als
aanvullende informatie op de op het analysecertificaat vermelde resultaten.

Bijlage 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532016
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FBJL-YHLO-IMCK-WPXH Ref.: 532016_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

1656156 M05 02a (50-100) 02a 0.5-1 1869173AA

1656157 M06 02b (80-130) 02b 0.8-1.3 1869169AA

1656158 M07 02c (70-120) 02c 0.7-1.2 1869340AA

1656159 M08 02d (100-150) 02d 1-1.5 1869339AA

1656160 M09 02 (150-200) 02 1.5-2 1870120AA

Bijlage 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532016
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FBJL-YHLO-IMCK-WPXH Ref.: 532016_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532016
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FBJL-YHLO-IMCK-WPXH Ref.: 532016_certificaat_v1



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer D. Bijl
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Ons kenmerk : Project 532583
Validatieref. : 532583_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : HGPK-GCPV-HYQN-SNOX
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 3 oliechromatogram(men) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 21 april 2015

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 is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden 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
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn 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.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 79,5 74,8
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,9 4,5

Organische parameters - niet aromatisch
Vluchtige olie (C5 - C10):

som C5-C8 fractie mg/kg ds < 10 < 10
som C8-C10 fractie mg/kg ds < 10 < 10

S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 97

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S tolueen mg/kg ds < 0,05 0,18
S ethylbenzeen mg/kg ds < 0,05 0,07
S xyleen (ortho) mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S xyleen (som m+p) mg/kg ds < 0,10 0,27
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 0,06
S styreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05

S som xylenen (o/m/p) mg/kg ds 0,10 0,30

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532583
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1657562 = M38 41 (110-130)
1657563 = M39 42 (110-130)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/04/2015 16/04/2015
Ontvangstdatum opdracht : 17/04/2015 17/04/2015
Startdatum : 17/04/2015 17/04/2015
Monstercode : 1657562 1657563
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: HGPK-GCPV-HYQN-SNOX Ref.: 532583_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1
S soort artefact nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 76,8
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 6,6

Organische parameters - niet aromatisch
Vluchtige olie (C5 - C10):

som C5-C8 fractie mg/kg ds < 10
som C8-C10 fractie mg/kg ds < 10

S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 76

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen mg/kg ds 0,09
S tolueen mg/kg ds < 0,05
S ethylbenzeen mg/kg ds 0,09
S xyleen (ortho) mg/kg ds < 0,05
S xyleen (som m+p) mg/kg ds 2,0
S naftaleen mg/kg ds < 0,05
S styreen mg/kg ds < 0,05

S som xylenen (o/m/p) mg/kg ds 2,0

Organische parameters - overig
Oplosmiddelen:
S ethyl-t-butylether (EtBE) mg/kg ds < 0,3
S methyl-t-butylether (MtBE) mg/kg ds < 0,1

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532583
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1657564 = M40 43 (120-140)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/04/2015
Ontvangstdatum opdracht : 17/04/2015
Startdatum : 17/04/2015
Monstercode : 1657564
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: HGPK-GCPV-HYQN-SNOX Ref.: 532583_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532583
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HGPK-GCPV-HYQN-SNOX Ref.: 532583_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1657562
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M38 41 (110-130)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: < 35 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 3

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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 olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HGPK-GCPV-HYQN-SNOX Ref.: 532583_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1657563
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M39 42 (110-130)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 54 %
2) fractie C19 - C29 34 %
3) fractie C29 - C35 12 %
4) fractie C35 -< C40 <1 %

minerale olie gehalte: 97 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 3

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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 olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HGPK-GCPV-HYQN-SNOX Ref.: 532583_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1657564
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M40 43 (120-140)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 22 %
2) fractie C19 - C29 57 %
3) fractie C29 - C35 21 %
4) fractie C35 -< C40 <1 %

minerale olie gehalte: 76 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 3

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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 olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HGPK-GCPV-HYQN-SNOX Ref.: 532583_certificaat_v1



Aanvullende informatie
Indicatieve resultaten onder de reguliere rapportagegrens

Uw referentie : M38 41 (110-130)
Monstercode : 1657562

minerale olie (florisil
clean-up)

: <20 mg/kg ds

Opmerking
Deze indicatieve resultaten vallen buiten de geaccrediteerde methode(n) en dienen derhalve te worden gezien als
aanvullende informatie op de op het analysecertificaat vermelde resultaten.

Bijlage 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532583
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HGPK-GCPV-HYQN-SNOX Ref.: 532583_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

1657562 M38 41 (110-130) 41 1.1-1.3 TL59078856

1657563 M39 42 (110-130) 42 1.1-1.3 TL59078878

1657564 M40 43 (120-140) 43 1.2-1.4 TL59078902

Bijlage 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532583
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HGPK-GCPV-HYQN-SNOX Ref.: 532583_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3030 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3030 prestatieblad 1
Ethyl-t-butylether (EtBE) : Conform AS3030 prestatieblad 1
Methyl-t-butylether (MtBE) : Conform AS3030 prestatieblad 1

Bijlage 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532583
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HGPK-GCPV-HYQN-SNOX Ref.: 532583_certificaat_v1



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer D. Bijl
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Ons kenmerk : Project 536366
Validatieref. : 536366_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : DLEH-FCKE-YRER-VLVH
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 21 mei 2015

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 is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden 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
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn 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.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1
S soort artefact nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 81,4
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,4
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 14,0

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 99
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 7,3
S koper (Cu) mg/kg ds 21
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,16
S lood (Pb) mg/kg ds 31
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 21
S zink (Zn) mg/kg ds 90

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,08
S anthraceen mg/kg ds < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,13
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,08
S chryseen mg/kg ds 0,12
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,07
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,13
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,08
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,09

S som PAK (10) mg/kg ds 0,85

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 536366
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
2056932 = 19 (110-160)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 13/05/2015
Ontvangstdatum opdracht : 15/05/2015
Startdatum : 15/05/2015
Monstercode : 2056932
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: DLEH-FCKE-YRER-VLVH Ref.: 536366_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 536366
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: DLEH-FCKE-YRER-VLVH Ref.: 536366_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2056932
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : 19 (110-160)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: < 35 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 1

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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 olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: DLEH-FCKE-YRER-VLVH Ref.: 536366_certificaat_v1



Aanvullende informatie
Indicatieve resultaten onder de reguliere rapportagegrens

Uw referentie : 19 (110-160)
Monstercode : 2056932

minerale olie (florisil
clean-up)

: 27 mg/kg ds

Opmerking
Deze indicatieve resultaten vallen buiten de geaccrediteerde methode(n) en dienen derhalve te worden gezien als
aanvullende informatie op de op het analysecertificaat vermelde resultaten.

Bijlage 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 536366
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: DLEH-FCKE-YRER-VLVH Ref.: 536366_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

2056932 19 (110-160) 19 1.1-1.6 1869019AA

Bijlage 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 536366
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: DLEH-FCKE-YRER-VLVH Ref.: 536366_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 536366
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: DLEH-FCKE-YRER-VLVH Ref.: 536366_certificaat_v1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 3.2 
ANALYSECERTIFICATEN GRONDWATER 



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer D. Bijl
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Ons kenmerk : Project 532017
Validatieref. : 532017_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : XMXS-ONHW-GQWZ-DSVR
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 17 april 2015

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 is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden 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
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn 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.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 70
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S kobalt (Co) µg/l < 2
S koper (Cu) µg/l 3,8
S kwik (Hg) FIAS/Fims µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l 9,2
S nikkel (Ni) µg/l 3,8
S zink (Zn) µg/l < 10

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S styreen µg/l < 0,2
S benzeen µg/l 0,5
S tolueen µg/l 2,6
S ethylbenzeen µg/l 0,8
S xyleen (ortho) µg/l 1,0
S xyleen (som m+p) µg/l 2,4
S naftaleen µg/l < 0,02

S som xylenen µg/l 3,4

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichlooretheen (trans) µg/l < 0,1
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,2-dichlooretheen (cis) µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S vinylchloride µg/l < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan µg/l < 0,2

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532017
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1656161 = 01-1-1 01 (180-280)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/04/2015
Ontvangstdatum opdracht : 14/04/2015
Startdatum : 14/04/2015
Monstercode : 1656161
Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: XMXS-ONHW-GQWZ-DSVR Ref.: 532017_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532017
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XMXS-ONHW-GQWZ-DSVR Ref.: 532017_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1656161
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : 01-1-1 01 (180-280)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 1 van 1

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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 olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XMXS-ONHW-GQWZ-DSVR Ref.: 532017_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

1656161 01-1-1 01 (180-280) 01 1.8-2.8 0227847YA
01 1.8-2.8 0148233MM

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532017
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XMXS-ONHW-GQWZ-DSVR Ref.: 532017_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) : Conform AS3110 prestatieblad 3; gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 12846
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532017
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XMXS-ONHW-GQWZ-DSVR Ref.: 532017_certificaat_v1



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer D. Bijl
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Ons kenmerk : Project 532018
Validatieref. : 532018_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : UZZY-INUG-PIQH-NSRW
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 4 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 17 april 2015

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 is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden 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
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn 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.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Organische parameters - niet aromatisch
Vluchtige olie (C5 - C10):

som C5-C8 fractie µg/l < 10 23 440
som C8-C10 fractie µg/l < 10 41 110

S minerale olie (florisil clean-up) µg/l 240 75 620

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S styreen µg/l < 0,2 8,4 0,8
S benzeen µg/l 0,3 97 6,9
S tolueen µg/l 1,2 1000 5,7
S ethylbenzeen µg/l 0,6 160 170
S xyleen (ortho) µg/l 2,2 440 120
S xyleen (som m+p) µg/l 1,7 570 380
S naftaleen µg/l 26 1,9 27

S som xylenen µg/l 3,9 1000 500

Organische parameters - overig
Oplosmiddelen:
S ethyl-t-butylether (EtBE) µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0
S methyl-t-butylether (MtBE) µg/l < 1,0 120 11

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532018
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1656162 = 20-1-1 20 (180-280)
1656163 = 30-1-1 30 (400-500)
1656164 = 31-1-1 31 (180-280)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015
Ontvangstdatum opdracht : 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015
Startdatum : 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015
Monstercode : 1656162 1656163 1656164
Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: UZZY-INUG-PIQH-NSRW Ref.: 532018_certificaat_v1



Organische parameters - niet aromatisch
Vluchtige olie (C5 - C10):

som C5-C8 fractie µg/l 290
som C8-C10 fractie µg/l 48

S minerale olie (florisil clean-up) µg/l 440

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S styreen µg/l 1,0
S benzeen µg/l 39
S tolueen µg/l 100
S ethylbenzeen µg/l 170
S xyleen (ortho) µg/l 200
S xyleen (som m+p) µg/l 700
S naftaleen µg/l 35

S som xylenen µg/l 900

Organische parameters - overig
Oplosmiddelen:
S ethyl-t-butylether (EtBE) µg/l < 1,0
S methyl-t-butylether (MtBE) µg/l < 200

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532018
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1656165 = 32-1-1 32 (180-280)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/04/2015
Ontvangstdatum opdracht : 14/04/2015
Startdatum : 14/04/2015
Monstercode : 1656165
Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: UZZY-INUG-PIQH-NSRW Ref.: 532018_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Uw referentie : 32-1-1 32 (180-280)
Monstercode : 1656165

Opmerking(en) bij resultaten:
methyl-t-butylether (MtBE): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532018
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UZZY-INUG-PIQH-NSRW Ref.: 532018_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1656162
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : 20-1-1 20 (180-280)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 67 %
2) fractie C19 - C29 11 %
3) fractie C29 - C35 13 %
4) fractie C35 -< C40 8 %

minerale olie gehalte: 240 µg/l

Oliechromatogram 1 van 4

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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 olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UZZY-INUG-PIQH-NSRW Ref.: 532018_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1656163
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : 30-1-1 30 (400-500)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 94 %
2) fractie C19 - C29 2 %
3) fractie C29 - C35 3 %
4) fractie C35 -< C40 <1 %

minerale olie gehalte: 75 µg/l

Oliechromatogram 2 van 4

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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 olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UZZY-INUG-PIQH-NSRW Ref.: 532018_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1656164
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : 31-1-1 31 (180-280)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 92 %
2) fractie C19 - C29 3 %
3) fractie C29 - C35 3 %
4) fractie C35 -< C40 2 %

minerale olie gehalte: 620 µg/l

Oliechromatogram 3 van 4

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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 olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UZZY-INUG-PIQH-NSRW Ref.: 532018_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1656165
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : 32-1-1 32 (180-280)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 99 %
2) fractie C19 - C29 <1 %
3) fractie C29 - C35 <1 %
4) fractie C35 -< C40 <1 %

minerale olie gehalte: 440 µg/l

Oliechromatogram 4 van 4

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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 olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UZZY-INUG-PIQH-NSRW Ref.: 532018_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

1656162 20-1-1 20 (180-280) 20 1.8-2.8 0227843YA

1656163 30-1-1 30 (400-500) 30 4-5 0227836YA

1656164 31-1-1 31 (180-280) 31 1.8-2.8 0227864YA

1656165 32-1-1 32 (180-280) 32 1.8-2.8 0227866YA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532018
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UZZY-INUG-PIQH-NSRW Ref.: 532018_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Ethyl-t-butylether (EtBE) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Methyl-t-butylether (MtBE) : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532018
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UZZY-INUG-PIQH-NSRW Ref.: 532018_certificaat_v1



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer D. Bijl
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Ons kenmerk : Project 537354
Validatieref. : 537354_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : KGFH-FELM-QYJO-RMHY
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 9 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 27 mei 2015

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 is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden 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
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn 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.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Organische parameters - niet aromatisch
Vluchtige olie (C5 - C10):

som C5-C8 fractie µg/l < 10 10 < 10
som C8-C10 fractie µg/l < 10 < 10 < 10

S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50 < 50 < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S naftaleen µg/l 0,04 < 0,02 < 0,02
S styreen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S tolueen µg/l 0,2 < 0,2 < 0,2
S xyleen (ortho) µg/l 0,3 0,3 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l 0,6 0,7 0,5

S som xylenen µg/l 0,9 1,0 0,7

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 537354
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
2157187 = 16-1-1 16 (180-280)
2157188 = 17-1-1 17 (180-280)
2157189 = 18-1-1 18 (180-280)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015
Ontvangstdatum opdracht : 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015
Startdatum : 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015
Monstercode : 2157187 2157188 2157189
Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: KGFH-FELM-QYJO-RMHY Ref.: 537354_certificaat_v1



Organische parameters - niet aromatisch
Vluchtige olie (C5 - C10):

som C5-C8 fractie µg/l < 10 1800 10
som C8-C10 fractie µg/l < 10 650 < 10

S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50 3700 < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2 400 0,4
S ethylbenzeen µg/l 2,4 4100 < 0,2
S naftaleen µg/l 0,18 250 0,19
S styreen µg/l < 0,2 39 < 0,2
S tolueen µg/l 1,1 3400 0,3
S xyleen (ortho) µg/l 3,3 5100 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l 8,9 11000 0,7

S som xylenen µg/l 12 16000 0,9

Organische parameters - overig
Oplosmiddelen:
S ethyl-t-butylether (EtBE) µg/l < 1,0 < 10 < 1,0
S methyl-t-butylether (MtBE) µg/l < 1,0 < 10 3,3

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 537354
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
2157190 = 44-1-1 44 (600-700)
2157191 = 45-1-1 45 (220-320)
2157192 = 46-1-1 46 (190-290)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015
Ontvangstdatum opdracht : 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015
Startdatum : 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015
Monstercode : 2157190 2157191 2157192
Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: KGFH-FELM-QYJO-RMHY Ref.: 537354_certificaat_v1



Organische parameters - niet aromatisch
Vluchtige olie (C5 - C10):

som C5-C8 fractie µg/l 510 < 10 < 10
som C8-C10 fractie µg/l 820 < 10 < 10

S minerale olie (florisil clean-up) µg/l 1400 < 50 < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l 100 3,0 1,9
S ethylbenzeen µg/l 1100 25 10
S naftaleen µg/l 130 2,2 0,66
S styreen µg/l 2,9 0,2 < 0,2
S tolueen µg/l 7,7 9,3 6,8
S xyleen (ortho) µg/l 92 8,8 5,4
S xyleen (som m+p) µg/l 2300 47 21

S som xylenen µg/l 2400 56 26

Organische parameters - overig
Oplosmiddelen:
S ethyl-t-butylether (EtBE) µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0
S methyl-t-butylether (MtBE) µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 537354
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
2157193 = 47-1-1 47 (180-280)
2157194 = 48-1-1 48 (180-280)
2157195 = 50-1-1 50 (180-280)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015
Ontvangstdatum opdracht : 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015
Startdatum : 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015
Monstercode : 2157193 2157194 2157195
Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: KGFH-FELM-QYJO-RMHY Ref.: 537354_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Uw referentie : 45-1-1 45 (220-320)
Monstercode : 2157191

Opmerking(en) bij resultaten:
ethyl-t-butylether (EtBE): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
methyl-t-butylether (MtBE): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 537354
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KGFH-FELM-QYJO-RMHY Ref.: 537354_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2157187
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : 16-1-1 16 (180-280)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 1 van 9

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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 olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KGFH-FELM-QYJO-RMHY Ref.: 537354_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2157188
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : 17-1-1 17 (180-280)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 2 van 9

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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 olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KGFH-FELM-QYJO-RMHY Ref.: 537354_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2157189
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : 18-1-1 18 (180-280)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 3 van 9

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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 olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KGFH-FELM-QYJO-RMHY Ref.: 537354_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2157190
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : 44-1-1 44 (600-700)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 4 van 9

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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 olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KGFH-FELM-QYJO-RMHY Ref.: 537354_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2157191
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : 45-1-1 45 (220-320)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 91 %
2) fractie C19 - C29 9 %
3) fractie C29 - C35 <1 %
4) fractie C35 -< C40 <1 %

minerale olie gehalte: 3700 µg/l

Oliechromatogram 5 van 9

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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 olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KGFH-FELM-QYJO-RMHY Ref.: 537354_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2157192
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : 46-1-1 46 (190-290)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 6 van 9

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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 olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KGFH-FELM-QYJO-RMHY Ref.: 537354_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2157193
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : 47-1-1 47 (180-280)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 98 %
2) fractie C19 - C29 1 %
3) fractie C29 - C35 <1 %
4) fractie C35 -< C40 <1 %

minerale olie gehalte: 1400 µg/l

Oliechromatogram 7 van 9

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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 olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KGFH-FELM-QYJO-RMHY Ref.: 537354_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2157194
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : 48-1-1 48 (180-280)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 8 van 9

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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 olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KGFH-FELM-QYJO-RMHY Ref.: 537354_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2157195
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : 50-1-1 50 (180-280)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 9 van 9

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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 olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

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

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KGFH-FELM-QYJO-RMHY Ref.: 537354_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

2157187 16-1-1 16 (180-280) 16 1.8-2.8 0232174YA
16 1.8-2.8 0232148YA

2157188 17-1-1 17 (180-280) 17 1.8-2.8 0228027YA
17 1.8-2.8 0232176YA

2157189 18-1-1 18 (180-280) 18 1.8-2.8 0232188YA
18 1.8-2.8 0232180YA

2157190 44-1-1 44 (600-700) 44 6-7 0232147YA
44 6-7 0232177YA

2157191 45-1-1 45 (220-320) 45 2.2-3.2 0232149YA
45 2.2-3.2 0232161YA

2157192 46-1-1 46 (190-290) 46 1.9-2.9 0232164YA
46 1.9-2.9 0232160YA

2157193 47-1-1 47 (180-280) 47 1.8-2.8 0232165YA
47 1.8-2.8 0232168YA

2157194 48-1-1 48 (180-280) 48 1.8-2.8 0232192YA
48 1.8-2.8 0232193YA

2157195 50-1-1 50 (180-280) 50 1.8-2.8 0232181YA
50 1.8-2.8 0231581YA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 537354
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KGFH-FELM-QYJO-RMHY Ref.: 537354_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Ethyl-t-butylether (EtBE) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Methyl-t-butylether (MtBE) : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 537354
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KGFH-FELM-QYJO-RMHY Ref.: 537354_certificaat_v1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 3.3 
ANALYSECERTIFICATEN ASBEST 



Analyse certificaat

V220115_1

13-04-2015Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1504-0227
1501G915
IDDS B.V. Milieu en Techniek
Postbus 126
2200 AC Noordwijk ZH
02-04-2015

Monsternummer: 15-058181

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Rapportnummer: 1504-0227_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster

13-04-2015
Opdrachtgever
86453385

r009085664, r009085665

Pruimendijk 21 te Rijsoord

MM1

Puin

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Nat ingezet gewicht (kg) 21,908

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) 9,8

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5897, AP04-V (AP04-SG-XVIII / AP04-SB-VI)

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,425 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 1,214 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 1,501 0,386 3 100,0 173,6 - - - 173,6 173,6
#2-4 mm 1,234 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 1,522 0,000 0 25,9 - - - - - -
#0,5-1 mm 2,812 0,000 0 5,4 - - - - - -
#< 0,5 mm 9,014 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 17,720 0,386 3 173,6 - - - 173,6 173,6

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) 9,8 - - - 9,8 9,8
# Ondergrens (mg/kg d.s.) 6,5 - - - 6,5 6,5
# Bovengrens (mg/kg d.s.) 13 - - - 13 13

Droge stof 84,9 % (m/m) *

Isolatiemateriaal; Chrysotiel 30 - 60%
Aangetroffen materiaal:

Pagina 1 / 2
KvK

Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika

20059540 BTW NL0089.00.620.B.01RPS analyse bv
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http://www.rps.nl


Analyse certificaat

V220115_1

13-04-2015Datum rapportage

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Monsternummer: 15-058181

Rapportnummer: 1504-0227_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1504-0227
1501G915
IDDS B.V. Milieu en Techniek
Postbus 126
2200 AC Noordwijk ZH
02-04-2015

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

13-04-2015
Opdrachtgever
86453385

r009085664, r009085665

Pruimendijk 21 te Rijsoord

MM1
Puin

Asbest in puin

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

Pagina 2 / 2
KvK

Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika

20059540 BTW NL0089.00.620.B.01RPS analyse bv



Analyse certificaat

V220115_1

13-04-2015Datum rapportage

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Rapportnummer: 1504-0494_01

Monsternummer: 15-058180 RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1504-0494
1501G915
IDDS B.V. Milieu en Techniek
Postbus 126
2200 AC Noordwijk ZH
03-04-2015

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking

Methode

13-04-2015
Opdrachtgever
86453386
r001047443

Pruimendijk 21 te Rijsoord

AVM01
Lichtmicroscopie; Identificatie conform NEN5896;
Kwantificatie conform NEN5707 / NEN5897

0.00
Type 1

###############################Chrysotiel 10 - 15 %
Amosiet Niet aantoonbaar
Crocidoliet Niet aantoonbaar
Actinoliet Niet aantoonbaar
Tremoliet Niet aantoonbaar
Anthophylliet Niet aantoonbaar
Soort Materiaal Plaatmateriaal
Hechtgebondenheid Goed
Aantal stukken 1
Gewicht materiaal (g) 89,0

0.00
Type 1

#Actinoliet (mg) 0
Amosiet (mg) 0
Anthophylliet (mg) 0
Chrysotiel (mg) 11000
Crocidoliet (mg) 0
Tremoliet (mg) 0

Chrysotiel
(mg)

Amosiet
(mg)

Crocidoliet
(mg)

Actinoliet
(mg)

Tremoliet
(mg)

Anthophylliet
(mg)

Totaal 11000 0 0 0 0 0
Ondergrens 8900 0 0 0 0 0
Bovengrens 13000 0 0 0 0 0

Toelichting:

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda

Pagina 1 / 1
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BIJLAGE 4.1 
NORMERING WET BODEMBESCHERMING EN 

GECORRIGEERDE MEETRESULTATEN GROND 

 

 



 
 

Projectcode: 1501G915 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   M01 M02 M03 

Certificaatcode   530808 530808 530808 

Boring(en)   02 01, 03, 06, 14 06, 08, 12, 13 

Traject (m -mv)   0,90 - 1,40 0,08 - 1,00 0,80 - 1,50 

Humus % ds 7,5 2,3 4,1 

Lutum % ds 16 10 14 

Datum van toetsing  28-5-2015 28-5-2015 28-5-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

OVERIG     

Droge stof %  73,6 73,6 (6)   81,1 81,1 (6)   75,3 75,3 (6)  

Lutum % (m/m) 
ds 

 16,0    10,1    14,3   

Organische stof (humus) % (m/m) 
ds 

 7,5    2,3    4,1   

Gewicht artefacten g  <1    <1    <1   

     

METALEN     

Barium [Ba] mg/kg ds  48 68 (6)   95 183 (6)   93 142 (6)  

Cadmium [Cd] mg/kg ds  2,1 2,5 0,15  0,29 0,44 -0,01  0,24 0,32 -0,02 

Kobalt [Co] mg/kg ds  10 14 -0,01  5,6 10,4 -0,03  5,4 8,1 -0,04 

Koper [Cu] mg/kg ds  410 507 3,11  14 22 -0,12  21 29 -0,07 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,20 0,23 0  0,10 0,13 -0  0,15 0,18 0 

Lood [Pb] mg/kg ds  670 775 1,51  51 69 0,04  48 60 0,02 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  2,3 2,3 0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  60 81 0,71  17 30 -0,08  18 26 -0,14 

Zink [Zn] mg/kg ds  940 1205 1,84  120 201 0,11  110 155 0,03 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  0,18 0,18   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  0,28 0,28   0,05 0,05   0,37 0,37  

Anthraceen mg/kg ds  0,19 0,19   0,08 0,08   0,09 0,09  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,19 0,19   0,71 0,71  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,14 0,14   0,26 0,26  

Chryseen mg/kg ds  0,50 0,50   0,20 0,20   0,42 0,42  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,59 0,59   0,13 0,13   0,15 0,15  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,86 0,86   0,20 0,20   0,20 0,20  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,55 0,55   0,11 0,11   0,14 0,14  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,62 0,62   0,10 0,10   0,16 0,16  

PAK 10 VROM mg/kg    

PAK 10 VROM mg/kg ds  3,8 3,8 0,06  1,2 1,2 -0,01  2,5 2,5 0,03 

     

PCB`S     

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB 101 mg/kg ds  0,005 0,007   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB 138 mg/kg ds  0,021 0,028   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB 153 mg/kg ds  0,014 0,019   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB 180 mg/kg ds  0,014 0,019   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB (som 7) mg/kg ds   0,075 0,06   <0,021 0   <0,012 -0,01 

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,056    <0,005    <0,005   

     

MINERALE OLIE     

Minerale olie C5 - C8 mg/kg ds    

Minerale olie C8 - C10 mg/kg ds    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  7100 9467 1,93  <35 <107 -0,02  140 341 0,03 

 



 
 

Projectcode: 1501G915 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   M04 M05 M06 

Certificaatcode   530808 532016 532016 

Boring(en)   06, 09a, 11 02a 02b 

Traject (m -mv)   0,00 - 1,30 0,50 - 1,00 0,80 - 1,30 

Humus % ds 3,5 2,9 11 

Lutum % ds 9,0 7,4 7,2 

Datum van toetsing  28-5-2015 28-5-2015 28-5-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

OVERIG     

Droge stof %  78,8 78,8 (6)   82,3 82,3 (6)   76,6 76,6 (6)  

Lutum % (m/m) 
ds 

 9,0    7,4    7,2   

Organische stof (humus) % (m/m) 
ds 

 3,5    2,9    10,6   

Gewicht artefacten g  <1    <1    <1   

     

METALEN     

Barium [Ba] mg/kg ds  84 174 (6)   81 187 (6)   55 129 (6)  

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,75 1,10 0,04  0,30 0,46 -0,01  2,8 3,3 0,22 

Kobalt [Co] mg/kg ds  5,3 10,6 -0,03  5,8 12,8 -0,01  6,7 15,0 0 

Koper [Cu] mg/kg ds  18 29 -0,07  28 48 0,05  830 1164 7,49 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,28 0,36 0,01  0,45 0,59 0,01  0,19 0,24 0 

Lood [Pb] mg/kg ds  73 99 0,1  94 133 0,17  380 476 0,89 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  15 28 -0,11  17 34 -0,02  23 47 0,18 

Zink [Zn] mg/kg ds  150 255 0,2  120 219 0,14  1300 2080 3,34 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   0,17 0,16  

Fenanthreen mg/kg ds  0,09 0,09   0,06 0,06   0,68 0,64  

Anthraceen mg/kg ds  0,10 0,10   <0,05 <0,04   0,38 0,36  

Fluorantheen mg/kg ds  0,21 0,21   0,11 0,11   0,91 0,86  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,13 0,13   0,07 0,07   0,35 0,33  

Chryseen mg/kg ds  0,19 0,19   0,10 0,10   0,48 0,45  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,09 0,09   0,06 0,06   0,29 0,27  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,15 0,15   0,09 0,09   0,39 0,37  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,14 0,14   0,09 0,09   0,29 0,27  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,10 0,10   0,08 0,08   0,36 0,34  

PAK 10 VROM mg/kg    

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,2 1,2 -0,01  0,73 0,73 -0,02  4,3 4,1 0,07 

     

PCB`S     

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,001  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,001  

PCB 101 mg/kg ds  0,002 0,006   <0,001 <0,002   <0,001 <0,001  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,001  

PCB 138 mg/kg ds  0,007 0,020   0,001 0,003   0,006 0,006  

PCB 153 mg/kg ds  0,005 0,014   <0,001 <0,002   0,005 0,005  

PCB 180 mg/kg ds  0,004 0,011   <0,001 <0,002   0,005 0,005  

PCB (som 7) mg/kg ds   0,057 0,04   0,018 -0   0,018 -0 

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,020    0,005    0,019   

     

MINERALE OLIE     

Minerale olie C5 - C8 mg/kg ds    

Minerale olie C8 - C10 mg/kg ds    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <70 -0,02  81 279 0,02  1500 1415 0,25 

 



 
 

Projectcode: 1501G915 

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   M07 M08 M09 

Certificaatcode   532016 532016 532016 

Boring(en)   02c 02d 02 

Traject (m -mv)   0,70 - 1,20 1,00 - 1,50 1,50 - 2,00 

Humus % ds 6,2 2,6 3,9 

Lutum % ds 19 19 23 

Datum van toetsing  28-5-2015 28-5-2015 28-5-2015 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

OVERIG     

Droge stof %  70,2 70,2 (6)   78,6 78,6 (6)   73,4 73,4 (6)  

Lutum % (m/m) 
ds 

 18,5    19,4    22,8   

Organische stof (humus) % (m/m) 
ds 

 6,2    2,6    3,9   

Gewicht artefacten g  <1    <1    <1   

     

METALEN     

Barium [Ba] mg/kg ds  94 119 (6)   120 146 (6)   120 129 (6)  

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,20 <0,17 -0,03  0,23 0,31 -0,02  0,32 0,39 -0,02 

Kobalt [Co] mg/kg ds  8,2 10,3 -0,03  8,3 10,1 -0,03  7,6 8,2 -0,04 

Koper [Cu] mg/kg ds  19 23 -0,11  24 31 -0,06  51 59 0,13 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,10 0,11 -0  0,53 0,59 0,01  0,16 0,17 0 

Lood [Pb] mg/kg ds  23 26 -0,05  150 177 0,26  57 63 0,03 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  26 32 -0,05  25 30 -0,08  24 26 -0,14 

Zink [Zn] mg/kg ds  88 107 -0,06  140 175 0,06  140 158 0,03 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,14 0,14   <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,07 0,07   <0,05 <0,04  

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds  0,09 0,09   0,15 0,15   0,08 0,08  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,06 0,06   0,10 0,10   <0,05 <0,04  

Chryseen mg/kg ds  0,07 0,07   0,15 0,15   0,07 0,07  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,11 0,11   <0,05 <0,04  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,07 0,07   0,15 0,15   0,05 0,05  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,05 0,05   0,09 0,09   <0,05 <0,04  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,13 0,13   <0,05 <0,04  

PAK 10 VROM mg/kg    

PAK 10 VROM mg/kg ds  0,52 0,52 -0,03  1,1 1,1 -0,01  0,44 0,45 -0,03 

     

PCB`S     

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,001   0,001 0,004   <0,001 <0,002  

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,0079 -0,01   0,020 0   <0,013 -0,01 

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  <0,005    0,005    <0,005   

     

MINERALE OLIE     

Minerale olie C5 - C8 mg/kg ds    

Minerale olie C8 - C10 mg/kg ds    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <40 -0,03  88 338 0,03  53 136 -0,01 

 



 
 

Projectcode: 1501G915 

Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   M20 M21 M22 

Certificaatcode   530813, 531516 530813, 531516 530813, 531516 

Boring(en)   20 20 21 

Traject (m -mv)   0,70 - 0,90 1,90 - 2,10 1,20 - 1,40 

Humus % ds 5,7 5,3 6,8 

Lutum % ds 25 25 25 

Datum van toetsing  28-5-2015 28-5-2015 28-5-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

OVERIG     

Droge stof %  78,3 78,3 (6)   72,7 72,7 (6)   74,8 74,8 (6)  

Lutum % (m/m) 
ds 

   

Organische stof (humus) % (m/m) 
ds 

 5,7    5,3    6,8   

2-ethoxy-2-methylpropaan 
(Ethyl tert-butyl ether, 
ETBE) 

mg/kg ds  <0,3 <0,2 (6)   <0,3 <0,2 (6)   <0,3 <0,2 (6)  

Gewicht artefacten g  <1    <1    <1   

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Methyl-tert-butylether 
(MTBE) 

mg/kg ds  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

     

VLUCHTIGE 
AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

Benzeen mg/kg ds  <0,05 <0,06 -0,16  <0,05 <0,07 -0,14  <0,05 <0,05 -0,17 

Tolueen mg/kg ds  <0,05 <0,06 -0  <0,05 <0,07 -0  <0,05 <0,05 -0 

Ethylbenzeen mg/kg ds  <0,05 <0,06 -0  <0,05 <0,07 -0  <0,05 <0,05 -0 

ortho-Xyleen mg/kg ds  0,21 0,37   <0,05 <0,07   <0,05 <0,05  

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds  0,13 0,23   <0,10 <0,13   <0,10 <0,10  

Xylenen (som) mg/kg ds  0,34 0,60 0,01  <0,10 <0,20 -0,02  <0,10 <0,15 -0,02 

Styreen (Vinylbenzeen) mg/kg ds  <0,05 <0,06 -0  <0,05 <0,07 -0  <0,05 <0,05 -0 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds   0,84 (2)    <0,46 (2)    <0,36 (2)  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  1,7 1,7   0,09 0,09   <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds    

Anthraceen mg/kg ds    

Fluorantheen mg/kg ds    

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds    

Chryseen mg/kg ds    

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds    

Benzo(a)pyreen mg/kg ds    

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds    

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds    

PAK 10 VROM mg/kg   1,7 (2) 0,01   0,090 (2) -0,04   <0,035 (2) -0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds    

     

MINERALE OLIE     

Minerale olie C5 - C8 mg/kg ds  <10 12 (6)   <10 13 (6)   <10 10 (6)  

Minerale olie C8 - C10 mg/kg ds  46 81 (6)   <10 13 (6)   <10 10 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  8400 14737 3,02  190 358 0,03  140 206 0 

 



 
 

Projectcode: 1501G915 

Tabel 5: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   M23 M24 M30 

Certificaatcode   530813, 531516 530813, 531516 530813, 531516 

Boring(en)   22 23 30 

Traject (m -mv)   1,30 - 1,50 1,30 - 1,50 1,00 - 1,20 

Humus % ds 3,6 5,7 3,5 

Lutum % ds 25 25 25 

Datum van toetsing  28-5-2015 28-5-2015 28-5-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

OVERIG     

Droge stof %  77,3 77,3 (6)   79,0 79,0 (6)   77,1 77,1 (6)  

Lutum % (m/m) 
ds 

   

Organische stof (humus) % (m/m) 
ds 

 3,6    5,7    3,5   

2-ethoxy-2-methylpropaan 
(Ethyl tert-butyl ether, 
ETBE) 

mg/kg ds  <0,3 <0,2 (6)   <0,3 <0,2 (6)   <0,3 <0,2 (6)  

Gewicht artefacten g  <1    <1    <1   

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Methyl-tert-butylether 
(MTBE) 

mg/kg ds  <0,1 <0,2   <0,1 <0,1   <0,1 <0,2  

     

VLUCHTIGE 
AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

Benzeen mg/kg ds  <0,05 <0,10 -0,11  <0,05 <0,06 -0,16  2,8 8,0 8,67 

Tolueen mg/kg ds  <0,05 <0,10 -0  <0,05 <0,06 -0  80 229 7,19 

Ethylbenzeen mg/kg ds  <0,05 <0,10 -0  <0,05 <0,06 -0  110 314 2,86 

ortho-Xyleen mg/kg ds  <0,05 <0,10   <0,05 <0,06   130 371  

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds  <0,10 <0,19   <0,10 <0,12   340 971  

Xylenen (som) mg/kg ds  <0,10 <0,29 -0,01  <0,10 <0,18 -0,02  470 1343 81,12 

Styreen (Vinylbenzeen) mg/kg ds  <0,05 <0,10 -0  <0,05 <0,06 -0  <0,05 <0,10 -0 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds   <0,68 (2)    <0,43 (2)    1894 (2,5)  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   12 12  

Fenanthreen mg/kg ds    

Anthraceen mg/kg ds    

Fluorantheen mg/kg ds    

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds    

Chryseen mg/kg ds    

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds    

Benzo(a)pyreen mg/kg ds    

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds    

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds    

PAK 10 VROM mg/kg   <0,035 (2) -0,04   <0,035 (2) -0,04   12 (2) 0,27 

PAK 10 VROM mg/kg ds    

     

MINERALE OLIE     

Minerale olie C5 - C8 mg/kg ds  <10 19 (6)   <10 12 (6)   120 343 (6)  

Minerale olie C8 - C10 mg/kg ds  <10 19 (6)   <10 12 (6)   69 197 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  110 306 0,02  49 86 -0,02  210 600 0,09 

 



 
 

Projectcode: 1501G915 

Tabel 6: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   M31 M32 M33 

Certificaatcode   530813, 531516 530813, 531516 530813, 531516 

Boring(en)   30 32 38 

Traject (m -mv)   2,30 - 2,50 1,30 - 1,50 1,30 - 1,50 

Humus % ds 19 5,4 2,9 

Lutum % ds 25 25 25 

Datum van toetsing  28-5-2015 28-5-2015 28-5-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

OVERIG     

Droge stof %  44,6 44,6 (6)   77,9 77,9 (6)   70,0 70,0 (6)  

Lutum % (m/m) 
ds 

   

Organische stof (humus) % (m/m) 
ds 

 19,3    5,4    2,9   

2-ethoxy-2-methylpropaan 
(Ethyl tert-butyl ether, 
ETBE) 

mg/kg ds  <0,3 <0,2 (6)   <0,3 <0,2 (6)   <0,3 <0,2 (6)  

Gewicht artefacten g  <1    <1    <1   

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Methyl-tert-butylether 
(MTBE) 

mg/kg ds  <0,1 <0,0   <0,1 <0,1   <0,1 <0,2  

     

VLUCHTIGE 
AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

Benzeen mg/kg ds  0,09 0,05 -0,17  0,13 0,24 0,04  <0,05 <0,12 -0,09 

Tolueen mg/kg ds  5,6 2,9 0,08  <0,05 <0,06 -0  <0,05 <0,12 -0 

Ethylbenzeen mg/kg ds  5,3 2,7 0,02  13 24 0,22  <0,05 <0,12 -0 

ortho-Xyleen mg/kg ds  7,3 3,8   0,86 1,59   <0,05 <0,12  

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds  17 9   28 52   0,23 0,79  

Xylenen (som) mg/kg ds  24 13 0,76  29 53 3,18  0,26 0,91 0,03 

Styreen (Vinylbenzeen) mg/kg ds  0,22 0,11 -0  <0,05 <0,06 -0  <0,05 <0,12 -0 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds   18 (2,5)    78 (2,5)    1,4 (2)  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  1,8 0,9   0,38 0,38   0,09 0,09  

Fenanthreen mg/kg ds    

Anthraceen mg/kg ds    

Fluorantheen mg/kg ds    

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds    

Chryseen mg/kg ds    

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds    

Benzo(a)pyreen mg/kg ds    

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds    

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds    

PAK 10 VROM mg/kg   0,93 (2) -0,01   0,38 (2) -0,03   0,090 (2) -0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds    

     

MINERALE OLIE     

Minerale olie C5 - C8 mg/kg ds  <10 4 (6)   38 70 (6)   <10 24 (6)  

Minerale olie C8 - C10 mg/kg ds  <10 4 (6)   49 91 (6)   <10 24 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  150 78 -0,02  60 111 -0,02  82 283 0,02 

 



 
 

Projectcode: 1501G915 

Tabel 7: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   M34 M35 M36 

Certificaatcode   530813, 531516 532011 532011 

Boring(en)   40 34 35 

Traject (m -mv)   1,60 - 1,80 1,00 - 1,20 1,00 - 1,20 

Humus % ds 5,7 5,3 1,2 

Lutum % ds - 25 25 

Datum van toetsing  28-5-2015 28-5-2015 28-5-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

OVERIG     

Droge stof %  73,3    74,5 74,5 (6)   80,7 80,7 (6)  

Lutum % (m/m) 
ds 

   

Organische stof (humus) % (m/m) 
ds 

  5,3    1,2   

2-ethoxy-2-methylpropaan 
(Ethyl tert-butyl ether, 
ETBE) 

mg/kg ds  <0,3    <0,3 <0,2 (6)   <0,3 <0,2 (6)  

Gewicht artefacten g  <1    <1    <1   

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Methyl-tert-butylether 
(MTBE) 

mg/kg ds  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,4  

     

VLUCHTIGE 
AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

Benzeen mg/kg ds  <0,05 <0,06 -0,16  <0,05 <0,07 -0,14  <0,05 <0,18 -0,02 

Tolueen mg/kg ds  <0,05 <0,06 -0  <0,05 <0,07 -0  <0,05 <0,18 -0 

Ethylbenzeen mg/kg ds  <0,05 <0,06 -0  <0,05 <0,07 -0  <0,05 <0,18 -0 

ortho-Xyleen mg/kg ds  <0,05 <0,06   <0,05 <0,07   <0,05 <0,18  

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds  <0,10 <0,12   1,4 2,6   <0,10 <0,35  

Xylenen (som) mg/kg ds  <0,10 <0,18 -0,02  1,4 2,7 0,14  <0,10 <0,53 0 

Styreen (Vinylbenzeen) mg/kg ds  <0,05 <0,06 -0  <0,05 <0,07 -0  <0,05 <0,18 -0 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds   <0,43 (2)    3,0 (2,5)    <1,2 (2)  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds    

Anthraceen mg/kg ds    

Fluorantheen mg/kg ds    

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds    

Chryseen mg/kg ds    

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds    

Benzo(a)pyreen mg/kg ds    

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds    

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds    

PAK 10 VROM mg/kg   <0,035 (2) -0,04   <0,035 (2) -0,04   <0,035 (2) -0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds    

     

MINERALE OLIE     

Minerale olie C5 - C8 mg/kg ds  <10 12 (6)   <10 13 (6)   <10 35 (6)  

Minerale olie C8 - C10 mg/kg ds  53 93 (6)   <10 13 (6)   <10 35 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  490 860 0,14  100 189 -0  47 235 0,01 

 



 
 

Projectcode: 1501G915 

Tabel 8: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   M37 M38 M39 

Certificaatcode   532011 532583 532583 

Boring(en)   37 41 42 

Traject (m -mv)   1,00 - 1,20 1,10 - 1,30 1,10 - 1,30 

Humus % ds 7,0 2,9 4,5 

Lutum % ds 25 25 25 

Datum van toetsing  28-5-2015 28-5-2015 28-5-2015 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

OVERIG     

Droge stof %  70,0 70,0 (6)   79,5 79,5 (6)   74,8 74,8 (6)  

Lutum % (m/m) 
ds 

   

Organische stof (humus) % (m/m) 
ds 

 7,0    2,9    4,5   

2-ethoxy-2-methylpropaan 
(Ethyl tert-butyl ether, 
ETBE) 

mg/kg ds  <0,3 <0,2 (6)    

Gewicht artefacten g  <1    <1    <1   

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Methyl-tert-butylether 
(MTBE) 

mg/kg ds  <0,1 <0,1    

     

VLUCHTIGE 
AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

Benzeen mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0,17  <0,05 <0,12 -0,09  <0,05 <0,08 -0,13 

Tolueen mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,12 -0  0,18 0,40 0,01 

Ethylbenzeen mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,12 -0  0,07 0,16 -0 

ortho-Xyleen mg/kg ds  <0,05 <0,05   <0,05 <0,12   <0,05 <0,08  

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds  <0,10 <0,10   <0,10 <0,24   0,27 0,60  

Xylenen (som) mg/kg ds  <0,10 <0,15 -0,02  <0,10 <0,36 -0,01  0,30 0,68 0,01 

Styreen (Vinylbenzeen) mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,12 -0  <0,05 <0,08 -0 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds   <0,35 (2)    <0,84 (2)    1,4 (2)  

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   0,06 0,06  

Fenanthreen mg/kg ds    

Anthraceen mg/kg ds    

Fluorantheen mg/kg ds    

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds    

Chryseen mg/kg ds    

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds    

Benzo(a)pyreen mg/kg ds    

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds    

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds    

PAK 10 VROM mg/kg   <0,035 (2) -0,04   <0,035 (2) -0,04   0,060 (2) -0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds    

     

MINERALE OLIE     

Minerale olie C5 - C8 mg/kg ds  <10 10 (6)   <10 24 (6)   <10 16 (6)  

Minerale olie C8 - C10 mg/kg ds  <10 10 (6)   <10 24 (6)   <10 16 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  59 84 -0,02  <35 <84 -0,02  97 216 0,01 

 



 
 

Projectcode: 1501G915 

Tabel 9: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   M40 M41 

Certificaatcode   532583 536366 

Boring(en)   43 19 

Traject (m -mv)   1,20 - 1,40 1,10 - 1,60 

Humus % ds 6,6 3,4 

Lutum % ds 25 14 

Datum van toetsing  28-5-2015 28-5-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1    

Monstermelding 2    

Monstermelding 3    

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

    

OVERIG    

Droge stof %  76,8 76,8 (6)   81,4 81,4 (6)  

Lutum % (m/m) 
ds 

  14,0   

Organische stof (humus) % (m/m) 
ds 

 6,6    3,4   

2-ethoxy-2-methylpropaan 
(Ethyl tert-butyl ether, 
ETBE) 

mg/kg ds  <0,3 <0,2 (6)   

Gewicht artefacten g  <1    <1   

    

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Methyl-tert-butylether 
(MTBE) 

mg/kg ds  <0,1 <0,1   

    

METALEN    

Barium [Ba] mg/kg ds   99 153 (6)  

Cadmium [Cd] mg/kg ds   <0,20 <0,19 -0,03 

Kobalt [Co] mg/kg ds   7,3 11,1 -0,02 

Koper [Cu] mg/kg ds   21 30 -0,07 

Kwik [Hg] mg/kg ds   0,16 0,19 0 

Lood [Pb] mg/kg ds   31 39 -0,02 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds   <1,5 <1,1 -0 

Nikkel [Ni] mg/kg ds   21 31 -0,06 

Zink [Zn] mg/kg ds   90 130 -0,02 

    

VLUCHTIGE 
AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

Benzeen mg/kg ds  0,09 0,14 -0,07  

Tolueen mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,09 0,14 -0  

ortho-Xyleen mg/kg ds  <0,05 <0,05   

meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds  2,0 3,0   

Xylenen (som) mg/kg ds  2,0 3,1 0,16  

Styreen (Vinylbenzeen) mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds   3,5 (2,5)   

    

PAK    

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  

Fenanthreen mg/kg ds   0,08 0,08  

Anthraceen mg/kg ds   <0,05 <0,04  

Fluorantheen mg/kg ds   0,13 0,13  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds   0,08 0,08  

Chryseen mg/kg ds   0,12 0,12  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds   0,07 0,07  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds   0,13 0,13  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds   0,08 0,08  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds   0,09 0,09  

PAK 10 VROM mg/kg   <0,035 (2) -0,04  

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,85 0,85 -0,02 

    

PCB`S    



 
 

Projectcode: 1501G915 

Grondmonster   M40 M41 

Certificaatcode   532583 536366 

Boring(en)   43 19 

Traject (m -mv)   1,20 - 1,40 1,10 - 1,60 

Humus % ds 6,6 3,4 

Lutum % ds 25 14 

Datum van toetsing  28-5-2015 28-5-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

PCB 28 mg/kg ds   <0,001 <0,002  

PCB 52 mg/kg ds   <0,001 <0,002  

PCB 101 mg/kg ds   <0,001 <0,002  

PCB 118 mg/kg ds   <0,001 <0,002  

PCB 138 mg/kg ds   <0,001 <0,002  

PCB 153 mg/kg ds   <0,001 <0,002  

PCB 180 mg/kg ds   <0,001 <0,002  

PCB (som 7) mg/kg ds    <0,014 -0,01 

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds   <0,005   

    

MINERALE OLIE    

Minerale olie C5 - C8 mg/kg ds  <10 11 (6)   

Minerale olie C8 - C10 mg/kg ds  <10 11 (6)   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  76 115 -0,02  <35 <72 -0,02 

 
 
 

  
GTA : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
5 : Norm I ontbreekt 
6 : Heeft geen normwaarde 
8 : Asbest voldoet 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 

 
 



 
 

Projectcode: 1501G915 

Tabel 10: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   WO   IND   I  

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Methyl-tert-butylether (MTBE) mg/kg ds  0,2 0,2 0,2  

   

METALEN   

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 

   

VLUCHTIGE AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 

Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 

Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 

Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 

Styreen (Vinylbenzeen) mg/kg ds  0,25 0,25 86 86 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5  

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

PCB`S   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

MINERALE OLIE   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 4.2 
TOETSINGSRESULTATEN GRONDWATER 



 
 

Projectcode: 1501G915 

Tabel 1: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

monsternummer  01-1-1 16-1-1 17-1-1 

Datum bemonstering  14-4-2015 21-5-2015 21-5-2015 

Filterdiepte (m -mv)  1,80 - 2,80 1,80 - 2,80 1,80 - 2,80 

Datum van toetsing  28-5-2015 28-5-2015 28-5-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

METALEN     

Barium [Ba] µg/l  70 70  0,03   

Cadmium [Cd] µg/l  <0,2 <0,1  -0,05   

Kobalt [Co] µg/l  <2 <1  -0,24   

Koper [Cu] µg/l  3,8 3,8  -0,19   

Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04  -0,04   

Lood [Pb] µg/l  <2 <1  -0,23   

Molybdeen [Mo] µg/l  9,2 9,2  0,01   

Nikkel [Ni] µg/l  3,8 3,8  -0,19   

Zink [Zn] µg/l  <10 <7  -0,08   

     

VLUCHTIGE 
AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

Benzeen µg/l  0,5 0,5  0,01  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0 

Tolueen µg/l  2,6 2,6  -0  0,2 0,2  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

Ethylbenzeen µg/l  0,8 0,8  -0,02  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03 

ortho-Xyleen µg/l  1,0 1,0    0,3 0,3    0,3 0,3   

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  2,4 2,4    0,6 0,6    0,7 0,7   

Xylenen (som) µg/l  3,4 3,4  0,05  0,9 0,9  0,01  1,0 1,0  0,01 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   7,4 (2,14)    1,5 (2,14)    1,6 (2,14)  

     

PAK     

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0  0,04 0,04  0  <0,02 <0,01  0 

PAK 10 VROM -   <0,00020 (11)    0,00057 (11)    <0,00020 (11)  

     

VOCL     

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01   

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02   

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01   

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1     

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1     

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l  <0,1 <0,1  0,01   

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0   

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1     

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1     

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1     

Dichloorpropaan µg/l  <0,4 <0,4  -0   

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1  0   

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1  0,01   

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0   

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0   

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1  -0,05   

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1  -0,01   

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,02   

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1 (14)    

     

MINERALE OLIE     

Minerale olie C5 - C8 µg/l   <10 7 (6)   10 10 (6)  

Minerale olie C8 - C10 µg/l   <10 7 (6)   <10 7 (6)  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03 

 



 
 

Projectcode: 1501G915 

Tabel 2: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

monsternummer  18-1-1 20-1-1 30-1-1 

Datum bemonstering  21-5-2015 14-4-2015 14-4-2015 

Filterdiepte (m -mv)  1,80 - 2,80 1,80 - 2,80 4,00 - 5,00 

Datum van toetsing  28-5-2015 28-5-2015 28-5-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Interventiewaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

OVERIG     

2-ethoxy-2-methylpropaan 
(Ethyl tert-butyl ether, 
ETBE) 

µg/l   <1,0 <0,7 (6)   <1,0 <0,7 (6)  

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Methyl-tert-butylether 
(MTBE) 

µg/l   <1,0 <0,7 (14)   120 120 (14)  

     

VLUCHTIGE 
AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0  0,3 0,3  0  97 97  3,25 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  1,2 1,2  -0,01  1000 1000  1 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03  0,6 0,6  -0,02  160 160  1,07 

ortho-Xyleen µg/l  0,2 0,2    2,2 2,2    440 440   

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  0,5 0,5    1,7 1,7    570 570   

Xylenen (som) µg/l  0,7 0,7  0,01  3,9 3,9  0,05  1000 1010  14,47 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  8,4 8,4  0,01 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   1,3 (2,14)    6,1 (2,14)    2275 (2,13)  

     

PAK     

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0  26 26  0,37  1,9 1,9  0,03 

PAK 10 VROM -   <0,00020 (11)    0,37 (11)    0,027 (11)  

     

MINERALE OLIE     

Minerale olie C5 - C8 µg/l  <10 7 (6)   <10 7 (6)   23 23 (6)  

Minerale olie C8 - C10 µg/l  <10 7 (6)   <10 7 (6)   41 41 (6)  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35  -0,03  240 240  0,35  75 75  0,05 

 



 
 

Projectcode: 1501G915 

Tabel 3: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

monsternummer  31-1-1 32-1-1 44-1-1 

Datum bemonstering  14-4-2015 14-4-2015 21-5-2015 

Filterdiepte (m -mv)  1,80 - 2,80 1,80 - 2,80 6,00 - 7,00 

Datum van toetsing  28-5-2015 28-5-2015 28-5-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

OVERIG     

2-ethoxy-2-methylpropaan 
(Ethyl tert-butyl ether, 
ETBE) 

µg/l  <1,0 <0,7 (6)   <1,0 <0,7 (6)   <1,0 <0,7 (6)  

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Methyl-tert-butylether 
(MTBE) 

µg/l  11 11 (14)   200# 140 (14)   <1,0 <0,7 (14)  

     

VLUCHTIGE 
AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

Benzeen µg/l  6,9 6,9  0,22  39 39  1,3  <0,2 <0,1  -0 

Tolueen µg/l  5,7 5,7  -0  100 100  0,09  1,1 1,1  -0,01 

Ethylbenzeen µg/l  170 170  1,14  170 170  1,14  2,4 2,4  -0,01 

ortho-Xyleen µg/l  120 120    200 200    3,3 3,3   

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  380 380    700 700    8,9 8,9   

Xylenen (som) µg/l  500 500  7,16  900 900  12,89  12 12  0,17 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  0,8 0,8  -0,02  1,0 1,0  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   683 (2,13)    1210 (2,13)    16 (2,14)  

     

PAK     

Naftaleen µg/l  27 27  0,39  35 35  0,5  0,18 0,18  0 

PAK 10 VROM -   0,39 (11)    0,50 (11)    0,0026 (11)  

     

MINERALE OLIE     

Minerale olie C5 - C8 µg/l  440 440 (6)   290 290 (6)   <10 7 (6)  

Minerale olie C8 - C10 µg/l  110 110 (6)   48 48 (6)   <10 7 (6)  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  620 620  1,04  440 440  0,71  <50 <35  -0,03 

 



 
 

Projectcode: 1501G915 

Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

monsternummer  45-1-1 46-1-1 47-1-1 

Datum bemonstering  21-5-2015 21-5-2015 21-5-2015 

Filterdiepte (m -mv)  2,20 - 3,20 1,90 - 2,90 1,80 - 2,80 

Datum van toetsing  28-5-2015 28-5-2015 28-5-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Interventiewaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

OVERIG     

2-ethoxy-2-methylpropaan 
(Ethyl tert-butyl ether, 
ETBE) 

µg/l  10# 7 (6)   <1,0 <0,7 (6)   <1,0 <0,7 (6)  

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Methyl-tert-butylether 
(MTBE) 

µg/l  10# 7 (14)   3,3 3,3 (14)   <1,0 <0,7 (14)  

     

VLUCHTIGE 
AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

Benzeen µg/l  400 400  13,42  0,4 0,4  0,01  100 100  3,35 

Tolueen µg/l  3400 3400  3,42  0,3 0,3  -0,01  7,7 7,7  0 

Ethylbenzeen µg/l  4100 4100  28,05  <0,2 <0,1  -0,03  1100 1100  7,51 

ortho-Xyleen µg/l  5100 5100    0,2 0,2    92 92   

meta-/para-Xyleen (som) µg/l 11000 11000    0,7 0,7    2300 2300   

Xylenen (som) µg/l 16000 16100  230,66  0,9 0,9  0,01  2400 2392  34,27 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  39 39  0,11  <0,2 <0,1  -0,02  2,9 2,9  -0,01 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   24039 (2,13)    1,9 (2,14)    3603 (2,13)  

     

PAK     

Naftaleen µg/l  250 250  3,57  0,19 0,19  0  130 130  1,86 

PAK 10 VROM -   3,6 (11,12)    0,0027 (11)    1,9 (11,12)  

     

MINERALE OLIE     

Minerale olie C5 - C8 µg/l  1800 1800 (6)   10 10 (6)   510 510 (6)  

Minerale olie C8 - C10 µg/l  650 650 (6)   <10 7 (6)   820 820 (6)  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  3700 3700  6,64  <50 <35  -0,03  1400 1400  2,45 

 



 
 

Projectcode: 1501G915 

Tabel 5: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

monsternummer  48-1-1 50-1-1 

Datum bemonstering  21-5-2015 21-5-2015 

Filterdiepte (m -mv)  1,80 - 2,80 1,80 - 2,80 

Datum van toetsing  28-5-2015 28-5-2015 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1    

Monstermelding 2    

Monstermelding 3    

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

    

OVERIG    

2-ethoxy-2-methylpropaan 
(Ethyl tert-butyl ether, 
ETBE) 

µg/l  <1,0 <0,7 (6)   <1,0 <0,7 (6)  

    

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Methyl-tert-butylether 
(MTBE) 

µg/l  <1,0 <0,7 (14)   <1,0 <0,7 (14)  

    

VLUCHTIGE 
AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

Benzeen µg/l  3,0 3,0  0,09  1,9 1,9  0,06 

Tolueen µg/l  9,3 9,3  0  6,8 6,8  -0 

Ethylbenzeen µg/l  25 25  0,14  10 10  0,04 

ortho-Xyleen µg/l  8,8 8,8    5,4 5,4   

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  47 47    21 21   

Xylenen (som) µg/l  56 56  0,8  26 26  0,37 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  0,2 0,2  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   93 (2,14)    45 (2,14)  

    

PAK    

Naftaleen µg/l  2,2 2,2  0,03  0,66 0,66  0,01 

PAK 10 VROM -   0,031 (11)    0,0094 (11)  

    

MINERALE OLIE    

Minerale olie C5 - C8 µg/l  <10 7 (6)   <10 7 (6)  

Minerale olie C8 - C10 µg/l  <10 7 (6)   <10 7 (6)  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03 

 
 
 

  
GTA : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
12 : Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie IW > 1 
13 : Indicatieve interventiewaarde wordt overschreden 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 

 
 
 



 
 

Projectcode: 1501G915 

Tabel 6: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    S   S Diep   Indicatief   I  

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Methyl-tert-butylether (MTBE) µg/l    9400  

   

METALEN   

Barium [Ba] µg/l  50 200  625 

Cadmium [Cd] µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt [Co] µg/l  20 0,7  100 

Koper [Cu] µg/l  15 1,3  75 

Kwik [Hg] µg/l  0,05 0,01  0,3 

Lood [Pb] µg/l  15 1,7  75 

Molybdeen [Mo] µg/l  5 3,6  300 

Nikkel [Ni] µg/l  15 2,1  75 

Zink [Zn] µg/l  65 24  800 

   

VLUCHTIGE AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Benzeen µg/l  0,2   30 

Tolueen µg/l  7   1000 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150  

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

VOCL   

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

   

MINERALE OLIE   

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 5 
FOTOREPORTAGE 

































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 6 
VELDVERSLAG 



  

  

 

 



  

  

  



  

  

  



  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 7 
HISTORISCHE INFORMATIE 
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SAMENVATTING 
Er zijn concrete plannen voor herontwikkeling van een perceel aan de Pruimendijk 21 te Ridderkerk. Het 
voornemen is de bestaande bebouwing te slopen om vervolgens woningen in het plangebied te bouwen. 
Om alle woningen te kunnen bouwen moet naast de aanwezige bebouwing, ook een deel van de aanwezige 
beplanting gerooid worden. Als gevolg van deze voorgenomen activiteiten kan overtreding van de Wet 
natuurbescherming op voorhand niet uitgesloten worden. Daarom is Natuurbank Overijssel gevraagd om 
de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming 
in beeld te brengen. In voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek 
gepresenteerd. Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van 
het onderzoek, worden de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.   
 
Het plangebied is op 15 september 2020 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde 
planten, dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere beschermde 
functies, zoals foerageergebied en vliegroute van vleermuizen. Ook is onderzocht of de voorgenomen 
activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied, zoals Natura2000 en het 
Natuurnetwerk Nederland.  
 
Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming:  
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties, omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in 
Zuid-Holland. Gelet op de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten, en de afstand tussen Natura 
2000-gebied en het plangebied, kan een negatief effect op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-
gebied niet op voorhand uitgesloten worden. Geadviseerd wordt een stikstofberekening uit te voeren 
m.b.v. het programma Aerius Calculator. 
 
Wettelijke consequenties m.b.t. soortbescherming:  
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde 
dieren. Mogelijk benutten verschillende vleermuis-, amfibieën-, vogel- en grondgebonden zoogdiersoorten 
het plangebied als foerageergebied en bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten er een vaste 
rust- en voortplantingsplaats, nestelen er vogels, bezetten amfibieën er een (winter)rustplaats en bezetten 
vleermuizen er een vaste rust- en voortplantingsplaats. Amfibieën bezetten geen voortplantingsplaats in 
het plangebied.  
 
Van de meeste in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet 
de nestplaats. Dat geldt echter niet voor de huismus welke mogelijk onder de dakpannen van de woning en 
de werkplaats nestelt. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden. 
Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of 
vernielen van bezette vogelnesten. Om de functie van de bebouwing voor de huismus vast te kunnen 
stellen, dient nader onderzoek uitgevoerd te worden.  
 
Voor de beschermde grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten, die vaste verblijf- en/of 
voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden’ en 
het ‘beschadigen en vernielen van vaste verblijf- en/of voortplantingsplaats’. Deze vrijstelling is van 
toepassing omdat er sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling.  
 
Vleermuizen en hun vaste rust- en voortplantingsplaats zijn strikt beschermd. Omdat de aanwezigheid van 
een vaste rust- en/of voortplantingsplaats in het plangebied niet uitgesloten kan worden op basis van het 
uitgevoerde onderzoek, is nader onderzoek vereist. Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden conform het 
vleermuisprotocol en bestaat uit minimaal vijf bezoeken aan het plangebied in de periode half mei-half 
oktober.  
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De functie van het plangebied als foerageergebied voor de in het plangebied foeragerende grondgebonden 
zoogdieren, vleermuizen, amfibieën en vogels, wordt niet aangetast.  
 
Samenvattende conclusie:  
Het plangebied bestaat uit bebouwing, omgeven door erfverharding en siertuin, gelegen in stedelijk gebied 
in Zuidwest-Nederland. De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte 
groeiplaats voor beschermde plantensoorten, maar wel tot een geschikt leefgebied voor verschillende 
beschermde diersoorten. Als gevolg van de uitvoering van de voorgenomen activiteiten, wordt mogelijk een 
beschermd grondgebonden zoogdier gedood en wordt mogelijk de vaste rust- en/of voortplantingsplaats 
van een beschermde grondgebonden zoogdier beschadigd en/of vernield.  
 
Met uitzondering van vleermuizen en de huismus, geldt voor de beschermde soorten die mogelijk gedood 
worden en waarvan mogelijk de vaste rust- en/of voortplantingsplaats beschadigd en/of vernield wordt, 
een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘dode’ en het ‘beschadigen en vernielen van de vaste rust- en/of 
voortplantingsplaats’. Om de functie van het plangebied voor vleermuizen en de huismus vast te kunnen 
stellen dient nader onderzoek uitgevoerd te worden.   
 
De voorgenomen activiteiten hebben geen negatief effect op het Natuurnetwerk Nederland. Omdat een 
toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebied, als gevolg van de voorgenomen activiteiten, op basis 
van voorliggend onderzoek, niet uitgesloten kan worden, dient nader onderzoek (stikstofberekening) 
uitgevoerd te worden.  
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HOOFSTUK 1 INLEIDING  
Er zijn concrete plannen voor herontwikkeling van een perceel aan de Pruimendijk 21 te Ridderkerk. Het 
voornemen is de bestaande bebouwing te slopen om vervolgens woningen in het plangebied te bouwen. 
Om alle woningen te kunnen bouwen moet naast de aanwezige bebouwing, ook een deel van de aanwezige 
beplanting gerooid worden.   Als gevolg van deze voorgenomen activiteiten kan overtreding van de Wet 
natuurbescherming op voorhand niet uitgesloten worden. Daarom is Natuurbank Overijssel gevraagd om 
de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming 
in beeld te brengen. In voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek 
gepresenteerd. Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van 
het onderzoek, worden de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.   
 
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en 
dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en andere beschermde functies. 
Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd 
(natuur)gebied.  
 
Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen 
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming en de Omgevingsverordening Zuid-Holland.  
 
 
Doel van deze rapportage: 
De Quickscan natuurwaardenonderzoek is uitgevoerd als één van de verschillende (milieu)onderzoeken in 
het kader van besluitvorming binnen de Ruimtelijke Ordening (doorgaans het wijzigen van het 
bestemmingsplan) of het aanvragen van een Omgevingsvergunning. Het onderzoek is uitgevoerd om 
antwoord te kunnen geven op de vraag: is er sprake van een goede ruimtelijke ordening (is de voorgenomen 
activiteit uitvoerbaar?). Het is nadrukkelijk geen ecologisch werkprotocol dat opgesteld wordt om te 
voorkomen dat de Wet natuurbescherming overtreden wordt als gevolg van de voorgenomen activiteiten. 
De Wet natuurbescherming is tijdens de uitvoering van voorgenomen activiteiten altijd van toepassing en 
het is aan de uitvoerende partijen om de noodzakelijke zorgvuldigheid te betrachten tijdens de uitvoering.  
Om een goed ecologisch werkprotocol op te kunnen stellen is meer detailinformatie vereist, zoals de 
planning in uitvoering, in te zetten materieel en informatie over type bebouwing, bouwwijze, 
materiaalgebruik etc.  
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HOOFSTUK 2 HET PLANGEBIED 
 

2.1 Situering  
Het plangebied is gesitueerd aan de Pruimendijk 21 te Ridderkerk. Het ligt in een woonkern en wordt 
omgeven door stedelijk gebied. Op onderstaande afbeelding wordt de globale ligging van het plangebied 
weergegeven op een topografische kaart.  
 

  
Globale ligging van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode cirkel aangeduid (bron: pdok.nl). 

 
2.2 Beschrijving van het plangebied  
Het plangebied bestaat uit een woning met eenvoudige siertuin en een voormalig garagebedrijf met 
erfverharding rondom. De woning is gebouwd van bakstenen en heeft een met dakpannen gedekt 
zadeldak. De werkplaatsen zijn gebouwd met stalen spanten en bakstenen gevels tussen de spanten. Alleen 
de woning beschikt over een luchtspouw. De werkplaatsen beschikken beide over en met dakpannen 
gedekt zadeldak. Zowel het dak van de woning als van de werkplaatsen zijn beschoten. De staat van 
onderhoud van de gebouwen in het plangebied is goed; de gebouwen zijn wind- en waterdicht. Rondom de 
woning ligt een eenvoudige siertuin met enkele bomen, struiken, heesters, gazon en sierplanten. Langs de 
westrand van het plangebied staat een haag van heesters en klimop. Voor een verbeelding van het 
plangebied wordt verwezen naar de fotobijlage. Op onderstaande afbeelding wordt de begrenzing van het 
plangebied weergegeven.  
 

 
Begrenzing van het plangebied; deze wordt met de gele lijn aangeduid (bron luchtfoto: pdok). 
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HOOFSTUK 3 VOORGENOMEN ACTIVITEITEN  
 

3.1 Algemeen  
Het voornemen bestaat om alle bebouwing in het plangebied te slopen en in totaal dertien woningen in het 
gebied te bouwen. Om de woningen te kunnen bouwen dient een groot deel van de aanwezige beplanting 
gerooid en de erfverharding verwijderd te worden. Op de onderstaande afbeelding wordt het wenselijke 
eindbeeld weergegeven.  
 

 
Verbeelding van het wenselijke eindbeeld.  

 
De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming: 

• Slopen bebouwing; 

• Rooien beplanting 

• Bouwrijp maken bouwplaats; 

• Bouwen woningen; 

• Aanleggen erfverharding; 
 

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –gebieden 
De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en 
beschermd (natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden: 
 
Mogelijke tijdelijke invloeden: 

• Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de 
werkzaamheden 
 

Mogelijke permanente invloeden: 

• Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of verblijfplaatsen en/of jaar rond 
beschermde nesten; 

• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten; 
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3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 
Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een 
negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit 
noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang 
van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een 
beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.  
 
In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals rooi-, sloop- 
en bouwwerkzaamheden.  
 
Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 
De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke activiteiten is lokaal. Mogelijk zijn tijdens de werkzaamheden 
geluid, stof en trillingen waarneembaar in een gebied rondom het plangebied, maar deze effecten zijn 
echter incidenteel en kortstondig en hebben geen wezenlijke schadelijke invloed op beschermde soorten, 
rust- of voortplantingsplaatsen buiten het plangebied.  
 
3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied wordt gelijk gesteld aan het plangebied.  
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HOOFDSTUK 4   GEBIEDSBESCHERMING  
 

4.1 Algemeen  
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteit op beschermd 
natuurgebied (Natura 2000) en het Natuurnetwerk Nederland. 
 

4.2 Natuurnetwerk Nederland  
Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland 
(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name 
uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’ als onderdeel van de ruimtelijke 
onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van belang.  
 
Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en 
regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN. Voor het NNN geldt de 
verplichting tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de 
verordening is het "nee, tenzij"-regime vast gelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of 
handelingen niet zijn toegestaan indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant 
aantasten. Er kan echter aanleiding zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een 
uitzondering te maken op de algemene lijn van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke 
kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke 
regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, 
ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op 
‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN’ waarbij tevens 
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen die in het gebied aanwezig zijn.  
 
De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. 
Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij 
er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden 
voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: her-begrenzing van het NNN, 
saldering van negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het ‘nee, tenzij’-principe en 
de overige spelregels hebben is opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening van Zuid-Holland. Er is 
door toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op 
een betere manier kunnen worden bereikt. 
 
Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland  
Het plangebied ligt op een afstand van minimaal 2,09 kilometer van gronden die tot het Natuurnetwerk 
Nederland behoren.  Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de 
omgeving van het plangebied weergegeven. 
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Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode 
marker aangeduid. Gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland behoren worden met de donkergroene kleur met arcering 
op de kaart aangeduid (bron: zuid-holland.nl). 

 
Effectbeoordeling 
De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal. De voorgenomen activiteiten hebben geen 
negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving 
van het plangebied.  
 
Wettelijke consequenties 
Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland. Omdat de bescherming van het Natuurnetwerk 
Nederland geen externe werking kent in Zuid-Holland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot 
wettelijke consequenties.  
 

4.3 Natura 2000 
De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en 
fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk 
om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en 
in Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de 
Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming. 
Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De 
onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De 
Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 
gebieden. 
 
 
 
 
Beschermingsregime 
De Wet natuurbescherming regelt in hoofdstuk 2 de bescherming van Natura 2000-gebieden. Dit zijn 
speciale beschermingszones op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De minister wijst 
deze gebieden aan. 
Voor de Natura 2000-gebieden stelt de minister instandhoudingsdoelstellingen op voor: 

• de leefgebieden van vogels;  

2,09 kilometer afstand tussen het 
plangebied en de gronden die tot 
NNN behoren 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0147
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20070101
http://minez.nederlandsesoorten.nl/soorten
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31979L0409&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=nl
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• de natuurlijke habitats of habitats van soorten (art. 2.1 Wet natuurbescherming);  
 
De provincies stellen voor de Natura 2000-gebieden een beheerplan op (art. 2.3 Wet natuurbescherming). 
In het beheerplan staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen 
worden bereikt. 
 
Nederland past een vergunningenstelsel toe. Hierdoor is in ons land een zorgvuldige afweging gewaarborgd 
rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Vergunningen worden verleend 
door provincies of door de Minister van EZ. Natura 2000-gebieden mogen geen significante schade 
ondervinden. Dit houdt in dat bepaalde plannen en projecten, op zichzelf óf in combinatie met andere 
plannen en projecten, de natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen niet significant negatief 
mogen beïnvloeden. Elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen 
aan een ‘voortoets’. Uit de voortoets moet blijken of kan worden uitgesloten dat de gewenste 
werkzaamheden/ontwikkelingen een (significant) negatief effect hebben (op zichzelf of in combinatie met 
andere plannen of projecten). Voor alle Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te zijn opgesteld 
waaruit duidelijk wordt welke activiteiten wel en niet zonder vergunning mogelijk zijn in en nabij die 
gebieden. 
 
Als gevolg van het opschorten van de PAS-systematiek, mogen plannen die leiden tot een verhoogde 
depositie van NOx/NH3 op Natura2000-gebied, niet in uitvoering gebracht worden zonder Wet 
natuurbeschermingsvergunning. Per 1-1-2020 is de Spoedwet stikstof van kracht. Het doel van deze 
tijdelijke wet is om projecten op het gebied van woningbouw, infrastructuur en landbouw door te laten 
gaan. Projecten worden daartoe van 'dringend openbaar belang' verklaard.  
 
Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000 
Het plangebied ligt op minimaal 3,75 kilometer afstand van het Natura 2000-gebied Boezems-Kinderdijk. 
Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied 
weergegeven.  
  

 
Ligging van Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de marker 
aangeduid. Gronden die tot Natura 2000 behoren worden met de okergele en blauwe kleur aangeduid (bron: Aerius 
calculator). 

 
 

3,75 kilometer afstand tussen het 
plangebied en de gronden die tot 
Natura 2000 behoren 
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Stikstofgevoelige Habitattypen 
Niet alle habitattypen in Natura 2000-gebied zijn even gevoelig voor verzuring, als gevolg van 
stikstofdepositie. Zo zijn de twee, meest nabij gelegen Natura 2000-gebieden (Boezems-Kinderdijk en Oude 
Maas), niet gevoelig voor stikstofdepositie. De meest nabij gelegen stikstofgevoelige habitattypen liggen in 
het Natura 2000-gebied Biesbosch. Dit gebied ligt op meer dan 10  kilometer afstand.  
  
Effectbeoordeling 
 
Beoordeling uitvoering fysieke activiteiten  
De uitvoering van fysieke activiteiten in een plangebied zou kunnen leiden tot een negatief effect op 
instandhoudingsdoelen van een Natura 2000-gebied in de omgeving van een plangebied. Als gevolg 
van sloop- en bouwwerkzaamheden kunnen negatieve effecten optreden, zoals een toename van geluid, 
trillingen, kunstlicht, visuele verstoring, areaalverlies en aantasten hydrologie.  
  
Gelet op de aard, omvang en duur van de voorgenomen activiteiten en de afstand tussen het plangebied en 
Natura 2000-gebied, wordt in voorliggend geval een negatief effect op instandhoudingsdoelen van 
Natura 2000-gebied uitgesloten. De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal en gelet op de 
afstand tussen het plangebied en het Natura 2000-gebied Boezems-Kinderdijk is een negatief effect 
uitgesloten.  
  
Beoordeling Stikstof   
Ten behoeve van de totale ontwikkeling van de nieuwbouwlocatie, wordt materieel met een 
verbrandingsmotor ingezet en vindt er een tijdelijke toename plaats van verkeersbewegingen als gevolg 
van de aan- en afvoer van  sloop- en bouwmaterialen, materieel en personeel en de toename van verkeer 
tijdens de gebruiksfase. Gelet op de afstand tussen plangebied en de meest nabij gelegen stikstofgevoelige 
habitattypen in Natura 2000-gebied, kan een toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige 
habitattypen in Natura 2000-gebied, niet op voorhand uitgesloten worden. Door middel van een 
stikstofberekening kan het effect van de voorgenomen activiteiten vastgesteld worden.  
 
Wettelijke consequenties  
Omdat een negatief effect op Natura 2000-gebied op voorhand niet uitgesloten kan worden, kunnen de 
wettelijke consequenties niet vastgesteld worden. Om de wettelijke consequenties vast te stellen dient een 
stikstofberekening uitgevoerd te worden. Geadviseerd wordt een stikstofberekening uit te voeren m.b.v. 
het programma Aerius Calculator omdat de uitkomst van dit programma houdbaar is in een juridische 
procedure.  
 
4.4 Slotconclusie 
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties, omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in 
Zuid-Holland. Gelet op de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten, en de afstand tussen Natura 
2000-gebied en het plangebied, kan een negatief effect op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-
gebied niet op voorhand uitgesloten worden. Geadviseerd wordt een stikstofberekening uit te voeren 
m.b.v. het programma Aerius Calculator. 
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HOOFDSTUK 5   SOORTENBESCHERMING 
 

5.1 Verwachting en bureauonderzoek 
Het plangebied bestaat uit bebouwing, omgeven door erfverharding en siertuin, gelegen in stedelijk gebied 
in Zuidwest-Nederland. De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte 
groeiplaats voor beschermde plantensoorten, maar wel tot een potentieel geschikt functioneel leefgebied 
voor verschillende beschermde diersoorten. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, behoort het 
plangebied mogelijk tot functioneel leefgebied van sommige algemene en weinig kritische diersoorten uit 
onderstaande soortgroepen:  

• vogels;  

• vleermuizen; 

• grondgebonden zoogdieren;  

• amfibieën; 
 
Overige soorten 
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde faunasoorten als reptielen, 
libellen, vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten, haften en kreeftachtigen omdat het 
onderzoeksgebied geen geschikte habitat vormt voor deze soorten of omdat het plangebied buiten het 
normale verspreidingsgebied van deze soortgroepen ligt. Het is niet aannemelijk dat soorten, of 
soortgroepen, die moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het normale 
verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden zoogdieren, 
reptielen en voor planten.  
 

5.2 Methode 
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 15 september 2020 tijdens de 
daglichtperiode (middag) bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en 
potentiële aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief 
onderzocht. Tijdens het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x50), zaklamp en 
zijn de in dit rapport opgenomen afbeeldingen gemaakt.  
 
 
 
 
 
 
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 
bronnen: 

• veldbezoek door ervaren ecoloog;1 

• aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet); 
 
Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

• Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland; 

• Atlas van de zoogdieren van Nederland; 

• Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;  

• NDFF Verspreidingsatlas; 
 
Het weer tijdens het veldbezoek 

 
1 Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.E.B. Leemreise. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring als veldbioloog. Eerst specifiek op het gebied van 

vogelstudie, later meer integraal met een tweede specialisatie op het gebied van grondgebonden kleine zoogdieren en vleermuizen. Hij voert 
jaarlijks ca. 200 Quickscan natuurwaardenonderzoeken uit, verspreid over heel Nederland. Behalve beroepsmatig, is hij ook in de vrije tijd 
betrokken bij vogel- en vleermuisonderzoek, waaronder verschillende projecten in het kader van de Netwerk Ecologische Monitoring (NEM-
VT) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook is hij voorzitter van de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek en bestuurslid van de 
Vleermuiswerkgroep Gelderland.  
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Vrijwel geheel bewolkt, droog, temperatuur 31⁰C, wind 1-2 Bft 
 
Vogels 
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is 
matig geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels. Sommige vogels vertonen in deze tijd van het jaar nog 
wel territorium-indicerend gedrag (zingen/balts) of hebben een bezet nest (zoals houtduif, Turkse tortel en 
holenduif), maar de meeste broedvogels hebben geen bezet nest meer. Veel trekvogels hebben de 
broedplaats reeds verlaten. Standvogels, zoals steenuil, kerkuil en huismus bevinden zich doorgaans nog 
wel op of in de directe omgeving van de nestplaats.   
  
In het plangebied is gekeken naar vogels, oude nesten en sporen die op de aanwezigheid van nesten in het 
plangebied duiden, zoals prooiresten (roofvogels), schijtsporen, braakballen, ruiveren (roofvogels), 
eierdoppen en zichtbaar nestmateriaal. Op basis van een beoordeling van de landschappelijke kenmerken 
kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor vogels en of de 
uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels. 
  
Grondgebonden zoogdieren 
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden 
zoogdieren. De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek en matig geschikt voor 
onderzoek naar voortplantingslocaties. Sommige grondgebonden diersoorten bezetten de 
voortplantingsplaats nog omdat ze nog zogende jongen hebben, maar de meeste grondgebonden 
zoogdieren hebben al zelfstandige jongen die de voortplantingsplaats verlaten hebben. 
 
Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op 
de aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het onderzoeksgebied duiden zoals holen, nesten, 
graaf-, krab- en bijtsporen, haren, prooiresten, pootafdrukken en uitwerpselen. 
 
Vleermuizen 
De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen. Er is in het 
onderzoeksgebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële rust- verblijfplaatsen van vleermuizen in 
bomen. 
  
Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van het jaar dat vleermuizen actief zijn en de 
zomerverblijfplaatsen bezetten. Het onderzoek is uitgevoerd buiten de periode dat vrouwelijke vleermuizen 
een kraamverblijfplaats bezetten. Het plangebied is bezocht op een moment op de dag dat vleermuizen 
niet foerageren en geen lijnvormige landschapselementen benutten als vliegroute. De mogelijke betekenis 
van het onderzoeksgebied als foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is bepaald op basis van een 
visuele beoordeling van de landschappelijke karakteristieken van het plangebied.   
 
Amfibieën 
De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën en matig geschikt voor 
onderzoek naar voortplantingswateren. Volwassen amfibieën hebben de voortplantingswateren verlaten in 
deze tijd van het jaar en bezetten de landbiotoop. Amfibieën in landbiotoop zitten overdag meestal 
weggekropen in holen en gaten in de grond of onder strooisel, bladeren, takken, rommel of opgeslagen 
goederen en zijn dan lastig waar te nemen.  
  
Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden 
van de functie van het onderzoeksgebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de 
gestelde eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van 
het plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van verschillende amfibieënsoorten. 
 

5.3 Resultaten 
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het 
onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten 
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waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in 
deze paragraaf besproken. 
 
Vogels 
Er zijn in het plangebied geen vogels waargenomen. Het plangebied wordt als functioneel leefgebied voor 
verschillende vogelsoorten beschouwd. Vogels benutten het plangebied als foerageergebied en er nestelen 
vermoedelijk jaarlijks vogels in de bomen, struiken, heesters en mogelijk onder de dakpannen van de 
woning en de garage. Vogelsoorten die mogelijk in het plangebied nestelen zijn spreeuw, vink, merel, 
houtduif, Turkse tortel, tjiftjaf, zwartkop, groenling, heggenmus en huismus. De bebouwing wordt niet als 
potentiële nestplaats van de gierzwaluw beschouwd, maar mogelijk nestelen er wel huismussen onder de 
pannen van de woning en werkplaatsen. Gierzwaluwen nestelen doorgaans niet in kleine kernen. 
 
Door het slopen van bebouwing en het rooien van beplanting tijdens de voortplantingsperiode, wordt 
mogelijk een bezet vogelnest beschadigd en/of vernield. Als gevolg van het vernielen van bezette 
vogelnesten worden mogelijk eieren beschadigd of vernield of worden (jonge) vogels verwond of gedood. 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten gaat de functie van het plangebied als foerageergebied 
voor vogels niet verloren.   
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Beplanting rooien tijdens de voortplantingsperiode; 
- Bebouwing slopen tijdens de voortplantingsperiode; 

 
 
Grondgebonden zoogdieren 
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen en er zijn geen 
aanwijzingen gevonden dat grondgebonden zoogdieren een rust- en/of voortplantingslocatie bezetten in 
het plangebied, maar gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, behoort het plangebied vermoedelijk 
tot functioneel leefgebied van verschillende beschermde grondgebonden zoogdiersoorten als 
huisspitsmuis, bosmuis en egel. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als 
foerageergebied, maar mogelijk bezetten huisspitsmuis en bosmuis er een vaste verblijf- en 
voortplantingsplaats. Deze soorten kunnen een rust- en voortplantingsplaats bezetten in holen en gaten in 
de grond en in toegankelijke gebouwen, zoals de werkplaatsen. Er zijn in het plangebied geen potentiële 
vaste rust- of voortplantingsplaatsen van de egel aangetroffen.  
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een beschermd grondgebonden 
zoogdier gedood en wordt mogelijk een vaste rust- en voortplantingsplaats beschadigd en vernield. De 
functie van het plangebied als foerageergebied voor de in het plangebied foeragerende grondgebonden 
zoogdieren, wordt niet aangetast.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Uitvoeren grondverzet;  
 
 
Vleermuizen 
 
Verblijfplaatsen  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat 
vleermuizen een rust- of verblijfplaats in het plangebied bezetten. De woning heeft echter bakstenen 
buitengevels welke voorzien zijn van een luchtspouw. Aan alle zijden van de woning zijn op de overgang van 
de betimmering van de overstek op de gevel, kieren zichtbaar, die vleermuizen de kans bieden een vaste 
rust- en/of voortplantingsplaats te bezetten in de spouw. Ook kunnen vleermuizen een vaste rust- en/of 
voortplantingsplaats bezetten onder dakpannen van de woning en de werkplaatsen. In het bijzonder de 
gevelpannen van de werkplaats, vormen een bekend type verblijfplaats voor gebouwbewonende 
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vleermuizen als gewone- en ruige dwergvleermuis en laatvlieger. Er zijn in de bomen in het plangebied 
geen potentiële vaste rust- of voortplantingsplaatsen waargenomen.  
 

  
Detailfoto’s van het plangebied. Vleermuizen kunnen de spouw betreden via kieren tussen de gevel en de overstek en tussen 
de bakstenen en de gevelpannen.  

 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan de aanwezigheid van een verblijfplaats van vleermuizen in de 
woning en de werkplaats niet uitgesloten worden. Door het slopen van deze gebouwen wordt mogelijk een 
vleermuis verstoord of gedood en wordt mogelijk een vaste rust- of voortplantingsplaats verstoord, 
beschadigd of vernield.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Slopen woning en werkplaats; 
 
Foerageergebied  
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren, maar op basis 
van een beoordeling van de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied als een geschikt 
foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. Vermoedelijk foerageren soorten als laatvlieger, gewone 
dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis en ruige dwergvleermuis rond de gebouwen en de beplanting. 
Gelet op de inrichting, het gevoerde beheer en de kleine oppervlakte, wordt het plangebied niet als 
essentieel foerageergebied voor vleermuizen beschouwd.  
 
 
 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als foerageergebied 
niet aangetast. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Vliegroute 
Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van 
verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige 
elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een 
rij lantarenpalen en gevels van woningen.  
 
Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom 
geen onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft 
geen negatief effect op vliegroutes van vleermuizen. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 
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- Geen;  
 
Amfibieën  
Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën waargenomen. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, 
wordt de buitenruimte van het plangebied als functioneel leefgebied voor sommige algemene en weinig 
kritische amfibieënsoorten beschouwd. Amfibieën als bastaardkikker, gewone pad en bruine kikker en 
kleine watersalamander, benutten de buitenruimte mogelijk als foerageergebied en mogelijk bezetten ze er 
een vaste (winter)rustplaats. Geschikt voortplantingsbiotoop ontbreekt in het plangebied. Amfibieën 
kunnen een vaste (winter)rustplaats bezetten in holen en gaten in de grond, onder bladeren, strooisel, 
rommel en opgeslagen goederen. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied niet 
als functioneel leefgebied van sommige zeldzame amfibieënsoorten als poelkikker en rugstreeppad 
beschouwd.  
 
Door het rooien van beplanting en het verwijderen van bladeren, strooisel, rommel en opgeslagen 
goederen wordt mogelijk een amfibie gedood en wordt mogelijk een (winter)rustplaats beschadigd of 
vernield. De functie van het plangebied als functioneel leefgebied voor de in het plangebied voorkomende 
amfibieën, wordt niet aangetast. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Rooien beplanting; 
- Verwijderen eren, strooisel, rommel en opgeslagen goederen; 
- Vergraven tuin; 

 
Overige soorten  
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 
onderzoeksgebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.  

 
 
5.4 Toetsingskader 
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die 
beschermd zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn, 
evenals de in paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden, evenals het 
beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen. Verder is het verboden om 
plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te 
snijden, te ontwortelen of te vernielen.  
 
Voor sommige in de Wet natuurbescherming genoemde soorten geldt een ontheffing voor het opzettelijk 
doden en vangen en het opzettelijk beschadigen of vernielen van de vaste rust- en voortplantingsplaats, als 
gevolg van werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling. In 
voorliggend geval is de vrijstellingsregeling van de Provincie Zuid-Holland van kracht.  
 
Ook gelden er bepaalde vrijstellingen voor het verbod op doden mits er gewerkt wordt volgens een door de 
Minister goedgekeurde Gedragscode. Dit kan de Gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting zijn 
van Stadswerk (2016). 
 
Zorgplicht  
Artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming voorziet in een algemene verplichting voor een ieder om 
voldoende zorg te dragen voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.  
 
De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11. In het tweede lid wordt 
de zorgplicht iets geconcretiseerd door te bepalen dat de zorgplicht in elk geval inhoudt dat een ieder die 
weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden 
veroorzaakt voor in het wild levende dieren en planten: 

1. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 
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2. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen 
treft om die gevolgen te voorkomen, of 

3. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of 
ongedaan maakt. 

 
Wettelijk kader 
Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. In afwijking van de verboden in artikel 
3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het toegestaan om sommige soorten opzettelijk te doden 
en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te 
beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 
 
In het kader moet zorgplicht is de initiatiefnemer verplicht om schadelijke gevolgen voor in het wild 
levende dieren en planten zo veel mogelijk te voorkomen. Dit betreft maatwerk. Indien het mogelijk is om 
zinvolle concrete maatregelen m.b.t. de zorgplicht te benoemen, zijn deze opgenomen in dit rapport.  

 
 
5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 
 
Vogels  
Door het rooien van beplanting en het slopen van bebouwing tijdens de voortplantingsperiode, wordt 
mogelijk een bezet vogelnest verstoord, beschadigd of vernield met als gevolg dat mogelijk vogels gedood 
worden of eieren beschadigd of vernield worden. Met uitzondering van de huismus, zijn van de in het 
plangebied nestelende soorten,  uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude nest of de 
nestplaats. Vaste rust- en voortplantingsplaatsen van de huismus zijn jaarrond beschermd. Voor het 
vernielen van een bezet nest (eieren) of het verwonden/doden van een vogel kan geen ontheffing van de 
verbodsbepalingen verkregen worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd 
belang wordt beschouwd.  
  
Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten dienen daarom buiten de 
voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om de voorgenomen 
activiteiten uit te voeren is augustus-februari. Voorgenomen werkzaamheden mogen juridische beschouwd 
wel plaats vinden tijdens het broedseizoen van vogels, mits geen bezette vogelnesten beschadigd/vernield 
worden. Indien de voorgenomen activiteiten uitgevoerd worden tijdens de voortplantingsperiode, dient 
een broedvogelscan uitgevoerd te worden om de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit te sluiten.  
 
 
De bebouwing in het plangebied lijkt geschikt als vaste rust- en/of voortplantingsplaats van de huismus. Op 
basis van het uitgevoerde onderzoek, kan de aanwezigheid van een vaste rust- en/of voortplantingsplaats 
van de huismus niet uitgesloten worden. Gericht, aanvullend onderzoek naar de functie van de bebouwing 
voor de huismus is noodzakelijk om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten vast te 
kunnen stellen. Indien mussen onder de dakpannen nestelen, betekent dat niet dat de voorgenomen 
plannen niet door kunnen gaan, maar dient een ontheffing verkregen te worden. Nader onderzoek naar de 
aanwezigheid van nesten van de huismus, dient uitgevoerd te worden in april en mei.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Bebouwing slopen buiten de voortplantingsperiode (of broedvogelscan uitvoeren); 
- Beplanting rooien buiten de voortplantingsperiode (of broedvogelscan uitvoeren); 
- Nader onderzoek naar de functie van de bebouwing voor de huismus uitvoeren.  

 
Vleermuizen  
 
Verblijfplaatsen  

• Door het slopen van de bebouwing wordt mogelijk een vleermuis verstoord of gedood en wordt 
mogelijk een vaste rust- en/of voortplantingsplaats verstoord, beschadigd en vernield. Zowel 
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vleermuizen als de vaste rust- en voortplantingsplaats van een vleermuis zijn strikt beschermd. Om 
vleermuizen te mogen verstoren en hun vaste rust- en voortplantingsplaats te mogen verstoren, 
beschadigen en vernielen is een ontheffing van de verbodsbepalingen vereist. Om de functie van 
de bebouwing vast te kunnen stellen dient nader onderzoek uitgevoerd te worden. Dit onderzoek 
dient uitgevoerd te worden, conform het vleermuisprotocol. Nader onderzoek bestaat uit minimaal 
vijf bezoeken in de periode half mei-september.  

 
De wettelijke consequenties kunnen niet vastgesteld worden op basis van het uitgevoerde 
onderzoek. Nader onderzoek is vereist.  

 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Nader onderzoek uitvoeren alvorens de gebouwen gesloopt mogen worden; 
 
Essentieel foerageergebied  

• Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen essentieel foerageergebied van 
vleermuizen aangetast. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke 
consequenties. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing 
van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen 
voeren in het kader van de Wnb.  

 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Vliegroute 

• Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen essentiële vliegroute van 
vleermuizen aangetast. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke 
consequenties. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing 
van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen 
voeren in het kader van de Wnb.  

 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
 
 
 
Grondgebonden zoogdieren  
Mogelijk wordt een beschermd grondgebonden zoogdier gedood en wordt een vaste rust- of 
voortplantingsplaats beschadigd en vernield, als gevolg van uitvoering van de voorgenomen activiteiten. 
Voor de beschermde grondgebonden zoogdieren, die een vaste rust- en/of voortplantingsplaats in het 
plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden’ en het 
‘beschadigen/vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen’.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Amfibieën  
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een amfibie gedood en wordt mogelijk 
een vaste rustplaats beschadigd en vernield. Voor de soorten die mogelijk gedood worden en waarvan 
mogelijk de vaste rustplaats beschadigd en/of vernield wordt, geldt een vrijstelling van de 
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verbodsbepalingen ‘doden’ en het ‘beschadigen/vernielen van de vaste rust- en/of voortplantingsplaats’. 
Deze vrijstelling geldt omdat sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling. Deze vrijstelling geldt ook voor de 
functie van het plangebied als foerageergebied.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen;  
 

Overige soorten 
Het onderzoeksgebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of 
faunasoorten. Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op 
andere beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk. 
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In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.  
 

Soortgroep Functie  Beschermde 
soorten 
planlocatie 

Verbodsbepalingen  
(Wet natuurbescherming) 
 

Aandachtspunt 

Grondgebonden 
zoogdieren  

Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren  

Vaste verblijf- en 
voortplantingsplaats  

Diverse soorten   Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren 

Doden van dieren  Diverse soorten   Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen  

Vogels  Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; er wordt 
geen jaarrond beschermd nest 
aangetast 

Geen  

Vogels  Bezette nesten (niet 
jaarrond beschermd) 

Diverse soorten Art. 3.1 lid 2 Geen bezette nesten 
negatief beïnvloeden  

Vogels  Jaarrond beschermde 
nest- en rustplaats  

Mogelijk huismus   Art. 3.1 lid 2 Naderonderzoek 
verplicht 

Vogels Doden van dieren  Diverse soorten Art. 3.1 lid 1 Geen vogel doden  

Vleermuizen   Verblijfplaats  Onbekend, 
mogelijk 
meerdere soorten 

Art. 3.5 lid 4 Naderonderzoek 
verplicht 

Vleermuizen  Foerageergebied  Diverse soorten  Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangepast 

Geen  

Vleermuizen  Vliegroute Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vleermuizen  Doden van dieren  Onbekend, 
mogelijk 
meerdere soorten 

Art. 3.5 lid 1 Naderonderzoek 
verplicht 

Amfibieën  Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangetast 

Geen 

Amfibieën  Vaste verblijfplaats  Diverse soorten   Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen 

Amfibieën  Voortplantingsplaats  Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen 

Amfibieën  Doden van dieren  Diverse soorten   Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen 

Overige soorten 
 

Dieren en overige 
functies 

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Samenvatting van de wettelijke consequenties. 

 
 
Soortgroep  Rust- en 

verblijfplaats  
Voortplan-
tingsplaats   

Vliegroute 
(vleermuizen)  

Essentieel   
foerageer-  
gebied   

Wettelijke  
consequenties  

Nader 
onderzoek 
vereist  

Ontheffing 
vereist 

Grondgebonden 
zoogdieren   

Ja Ja n.v.t.  nee  nee nee Nee, vrijstelling  

Vogels   mogelijk Mogelijk  n.v.t.  nee ja ja  mogelijk 

Vleermuizen    mogelijk mogelijk nee  nee  ja ja mogelijk 

Amfibieën  ja nee  n.v.t.  nee  nee  nee  Nee, vrijstelling  

Vereenvoudigde samenvatting van de wettelijke consequenties per diergroep.  

 
 

5.6  Historische gegevens en overige bronnen 
Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend.  

 
5.7 Volledigheid van het onderzoek 
Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.  
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HOOFSTUK 6 CONCLUSIES  
De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 
voorkomende en talrijke faunasoorten geldt in Zuid-Holland een vrijstelling van de verbodsbepalingen 
‘doden’, en het opzettelijk ‘verstoren, beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingsplaats’, als 
gevolg van werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor 
beschermde soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen 
verstoren of te doden en om opzettelijk de vaste rust- en voortplantingsplaats te mogen beschadigen en te 
vernielen. Afhankelijk van de status van de beschermde soorten, kan soms ook gewerkt worden conform 
een door de Minister goedgekeurde, en op de situatie toepasbare, gedragscode. In het kader van de 
zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en dieren en 
moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en dieren zo 
min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten.  
 
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties, omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in 
Zuid-Holland. Gelet op de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten, en de afstand tussen Natura 
2000-gebied en het plangebied, kan een negatief effect op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-
gebied niet op voorhand uitgesloten worden. Geadviseerd wordt een stikstofberekening uit te voeren 
m.b.v. het programma Aerius Calculator. 
 
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde 
dieren. Mogelijk benutten verschillende vleermuis-, amfibieën-, vogel- en grondgebonden zoogdiersoorten 
het plangebied als foerageergebied en bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten er een vaste 
rust- en voortplantingsplaats, nestelen er vogels, bezetten amfibieën er een (winter)rustplaats en bezetten 
vleermuizen er een vaste rust- en voortplantingsplaats. Amfibieën bezetten geen voortplantingsplaats in 
het plangebied.  
 
Van de meeste in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet 
de nestplaats. Dat geldt echter niet voor de huismus welke mogelijk onder de dakpannen van de woning en 
de werkplaats nestelt. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden. 
Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of 
vernielen van bezette vogelnesten. Om de functie van de bebouwing voor de huismus vast te kunnen 
stellen, dient nader onderzoek uitgevoerd te worden.  
 
Voor de beschermde grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten, die vaste verblijf- en/of 
voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden’ en 
het ‘beschadigen en vernielen van vaste verblijf- en/of voortplantingsplaats’. Deze vrijstelling is van 
toepassing omdat er sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling.  
 
Vleermuizen en hun vaste rust- en voortplantingsplaats zijn strikt beschermd. Omdat de aanwezigheid van 
een vaste rust- en/of voortplantingsplaats in het plangebied niet uitgesloten kan worden op basis van het 
uitgevoerde onderzoek, is nader onderzoek vereist. Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden conform het 
vleermuisprotocol en bestaat uit minimaal vijf bezoeken aan het plangebied in de periode half mei-half 
oktober.  
 
De functie van het plangebied als foerageergebied voor de in het plangebied foeragerende grondgebonden 
zoogdieren, vleermuizen, amfibieën en vogels, wordt niet aangetast.  
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Bijlagen 
Bijlage 1. De natuurkalender (indicatie voor het uitvoeren van werkzaamheden het kader van de zorgplicht) 
Bijlage 2. Toelichting Wet natuurbescherming  
Bijlage 3. Fotobijlage 
Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 
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Bijlage 2 
Toelichting Wet Natuurbescherming  
 
Drie beschermingsregimes  
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een 
apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van 
Bonn) en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd 
worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling 
of ontheffing van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 
230 overige Europese en nationale soorten beschermd. 
 
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria 
zijn voldaan: 
 

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende 
oplossing voor de handeling mogelijk is.  

- Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De 
wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals 
volksgezondheid of openbare veiligheid. 

- Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.  
 

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen 
zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een 
gedragscode. 
 
Soortenbescherming en het ‘nee, tenzij principe’ 
De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel 
één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn 
gericht op de bescherming van individuen van soorten. 
 
Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal 
oogpunt beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheffing 
verleend kan worden, wordt afgewogen tegen het effect van de ingreep op het populatieniveau van de 
soort. 
 
Zorgplicht voor dieren en planten  
Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden 
met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de 
intrinsieke waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht 
houdt in dat eenieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, 
alsmede voor hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de 
zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”. 
 
Vrijstelling regelgeving  
Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor 
beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een 
vrijstelling is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren 
bepaalde categorie van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde 
soorten mogelijk. Een bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de 
gedragscode. In de Wet natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van 
vrijstelling geïntroduceerd, zoals door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale 
verordening. Overigens is ook een vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk. 
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Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een 
provinciale verordening.  
 
Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van 
soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Flora- 
en faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft 
ook onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de 
gedragscode voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming. 
 
 
Welke soorten zijn beschermd? 
De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:  
 
1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 
beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.  
2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 
Verdrag van Bonn.  
3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor ‘andere soorten’ waaronder soorten vallen die vanuit 
nationaal oogpunt bescherming behoeven.  
 

 
Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  
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Vrijgestelde soorten 
In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan de onderstaande 
soorten opzettelijk te doden, en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze 
soorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 
De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten: 
 

- de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende 
gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

- het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer. 
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Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt als gevolg van handelingen die in het kader van 
een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd.  
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Bijlage 3. Fotobijlage. Impressie van het plangebied en de directe omgeving.  
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Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 
 
Internet: 
 
https://www.verspreidingsatlas.nl 
 
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/ 
 
https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/  
 
http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)  
 
https://calculator.aerius.nl 
 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl 
 
https://pdokviewer.pdok.nl/ 
 
 
 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/
https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/
http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol
https://calculator.aerius.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
https://pdokviewer.pdok.nl/
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