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Amsterdam, 22 oktober 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, 

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.n1 

	
BTW nr. NL8139.67.132.B01 

Nederland 	 www.omegam.n1 
	

KvK nr. 34215654 
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Tabel 1 van 3 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 557561 
Project omschrijving 	 : 2015.0178.2-Rusthovenlaan nabij 22 te s-Gravenzand 
Opdrachtgever 	 : BMA Milieu 

Monsterreferenties 
4256914 = 101B 101 (50-100) 

	

Opgegeven bemonsteringsdatum : 	 14/10/2015 
Ontvangstdatum opdracht 	. 	 15/10/2015 
Startdatum 	 • 

	

. 	 15/10/2015 
Monstercode 	 • 

	

. 	 4256914 
Matrix 	 • 

	

. 	 Grond 

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

uitgevoerd 
g 
	 <1 

nvt 
uitgevoerd 

Algemeen onderzoek - fysisch 
S droogrest 	 81,6 
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 	3,0 
S lutumgehalte (pipetmethode) 	% (m/m ds) 	6,9 

Anorganische parameters - metalen 
S arseen (As) 	 mg/kg ds 	 7,1 
S nikkel (Ni) 	 mg/kg ds 

	 9 

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: CKUI-YXDB-UKSL-JYYL Ref.: 557561 certificaat 
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Tabel 2 van 3 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 557561 
Project omschrijving 	 : 2015.0178.2-Rusthovenlaan nabij 22 te s-Gravenzand 
Opdrachtgever 	 : BMA Milieu 

Monsterreferenties 
4256915 = 106E 106 (150-200) 
4256916 = MM3 102 (100-150) 104 (100-150) 105 (100-150) 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 	 14/10/2015 	14/10/2015 
Ontvangstdatum opdracht 	 15/10/2015 	15/10/2015 
Startdatum 	 15/10/2015 	15/10/2015 
Monstercode 	 4256915 	 4256916 
Matrix 	 Grond 	 Grond 

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 	 % 	 78,7 	 80,0 
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 	0,2 	 1,5 

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

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: CKUI-YXDB-UKSL-JYYL 

	
Ref.: 557561_certificaat_v1 
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Tabel 3 van 3 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 557561 
Project omschrijving 	 : 2015.0178.2-Rusthovenlaan nabij 22 te s-Gravenzand 
Opdrachtgever 	 : BMA Milieu 

Opmerkingen m.b.t. analyses 

Opmerking(en) algemeen 

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe203) 
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. 

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

Opdrachtverificatiecode: CKUI-YXDB-UKSL-JYYL 
	 Ref.: 557561_certificaat_v1 
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Oliechromatogram 1 van 2 

Omegam 

OLIE-ONDERZOEK 

Monstercode 	: 4256915 
Project omschrijving : 2015.0178.2-Rusthovenlaan nabij 22 te s-Gravenzand 
Uw referentie 	: 106E 106 (150-200) 
Methode 	: minerale olie (florisil clean-up) 

OLIECHROMATOGRAM 

1 
	

2 
	

3 
	

4 

oliefractieverdeling 
minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds 

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: CKUI-YXDB-UKSL-JYYL 	 Ref.: 557561_certificaat_v1 
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OLIE-ONDERZOEK 

Monstercode 	: 4256916 
Project omschrijving : 2015.0178.2-Rusthovenlaan nabij 22 te s-Gravenzand 
Uw referentie 	: MM3 102 (100-150) 104 (100-150) 105 (100-150) 
Methode 	: minerale olie (florisil clean-up) 

OLIECHROMATOGRAM 

1 
	

2 
	

3 
	

4 

oliefractieverdeling 
minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds 

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: CKUI-YXDB-UKSL-JYYL 
	

Ref.: 557561_certificaat_v1 
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Bijlage 1 van 1 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 557561 
Project omschrijving 	 : 2015.0178.2-Rusthovenlaan nabij 22 te s-Gravenzand 
Opdrachtgever 	 : BMA Milieu 

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 
Droogrest 
Organische stof (gec. voor lutum) 
Lutumgehalte (pipetmethode) 
Arseen (As) 
Nikkel (Ni) 
Minerale olie (florisil clean-up)  

Conform AS3000 en NEN-EN 16179 
Conform AS3010 prestatieblad 2 
Conform AS3010 prestatieblad 3 
Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753 
Conform AS3050 prestatieblad 1; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
Conform AS3010 prestatieblad 7 

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

Opdrachtverificatiecode: CKUI-YXDB-UKSL-JYYL 
	

Ref 557561_certificaat_v1 
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2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n) 

Amsterdam, 21 augustus 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, 

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.n1 

	
BTW nr. NL8139.67.132.B01 

Nederland 
	

www.omegam.n1 
	

KvK nr. 34215654 
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eurofins 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 
Project omschrijving 
Opdrachtgever 

: 549311 
: 2015.0178.2-Rusthovenlaan nabij 22 te s-Gravenzand 
: BMA Milieu 

Monsterreferenties 
3455230 = 15-15-1 15 (170-270) 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 
Ontvangstdatum opdracht 
Startdatum 
Monstercode 
Matrix  

17/08/2015 
17/08/2015 
17/08/2015 
3455230 
Grondwater 

Anorganische parameters - metalen 
Metalen ICP-MS (opgelost): 
S arseen (As) 	 pg/I 
S barium (Ba) 	 pg/I 
S cadmium (Cd) 	 pg/I 
S chroom (Cr) 	 pg/I 
S kobalt (Co) 	 pg/1 
S koper (Cu) 	 pg/I 
S Kwik (Hg) niet vluchtig 	pg/1 
S lood (Pb) 	 pg/I 
S molybdeen (Mo) 	 pg/1 
S nikkel (Ni) 	 pg/1 
S zink (Zn) 	 pg/1 

160 
67 

< 0,2 
1,1 
2,1 

<2 
< 0,05 
<2 
11 
94 

<10 

Organische parameters - niet aromatisch 
S minerale olie (florisil clean-up) 	pg/I 

	 < 50 

Organische parameters - aromatisch 
Vluchtige aromaten: 
S benzeen 	 pg/1 

	
< 0,2 

S ethylbenzeen 	 pg/1 
	

< 0,2 
S naftaleen 	 pg/1 

	 < 0,02 
S styreen 	 pg/1 	 < 0,2 
S tolueen 	 pg/1 	 < 0,2 
S xyleen (ortho) 	 pg/1 

	
< 0,1 

S xyleen (som m+p) 	 pg/1 
	

< 0,2 
S som xylenen 	 pg/1 	 0,2 

Organische parameters - gehalogeneerd 
Vluchtige chlooralifaten: 
S dichloormethaan 	 pg/I 

	
< 0,2 

S 1,1-dichloorethaan 	 pg/1 
	

< 0,2 
S 1,2-dichloorethaan 	 Pg/1 

	 < 0,2 
S 1,1-dichlooretheen 	 pg/1 

	
< 0,1 

S 1,2-dichlooretheen (trans) 	pg/1 
	

< 0,1 
S 1,2-dichlooretheen (cis) 	pg/1 	 < 0,1 
S 1,1-dichloorpropaan 	 pg/1 

	 < 0,2 
S 1,2-dichloorpropaan 	 pg/1 	 < 0,2 
S 1,3-dichloorpropaan 	 pg/I 

	
< 0,2 

S trichloormethaan 	 pg/I 
	

< 0,2 
S tetrachloormethaan 	 pg/I 

	 < 0,1 
S 1,1,1-trichloorethaan 	 pg/I 	 < 0,1 
S 1,1,2-trichloorethaan 	 pg/I 

	 < 0,1 
S trichlooretheen 	 pg/1 

	
< 0,2 

S tetrachlooretheen 	 pg/I 	 < 0,1 
S vinylchloride 	 pg/1 

	 < 0,2 
S som C+T dichlooretheen 	pg/I 

	
0,1 

S som dichloorpropanen 	pg/1 
	

0,4 
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers: 
S tribroommethaan 	 pg/1 

	
< 0,2 

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: JMTZ-VNRZ-XLVVG-KBUK 

	
Ref.: 549311_certificaat_v1 
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ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 549311 
Project omschrijving 	 : 2015.0178.2-Rusthovenlaan nabij 22 te s-Gravenzand 
Opdrachtgever 	 : BMA Milieu 

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. 

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

Opdrachtverificatiecode: JMTZ-VNRZ-XLWG-KBUK 	 Ref.: 549311_certificaat_v1 
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Omegam 

OLIE-ONDERZOEK 

Monstercode 	: 3455230 
Project omschrijving : 2015.0178.2-Rusthovenlaan nabij 22 te s-Gravenzand 
Uw referentie 	: 15-15-1 15 (170-270) 
Methode 	: minerale olie (florisil clean-up) 

OLIECHROMATOGRAM 

1 
	

2 
	

3 
	

4 

oliefractieverdeling 
minerale olie gehalte: <50 pg/I 

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: JMTZ-VNRZ-XLWG-KBUK 	 Ref.: 549311_certificaat_v1 
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Bijlage 1 van 1 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 549311 
Project omschrijving 	 : 2015.0178.2-Rusthovenlaan nabij 22 te s-Gravenzand 
Opdrachtgever 	 : BMA Milieu 

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. 

Arseen (As) 
Barium (Ba) 
Cadmium (Cd) 
Chroom (Cr) 
Kobalt (Co) 
Koper (Cu) 
Kwik (Hg) niet vluchtig 
Lood (Pb) 
Molybdeen (Mo) 
Nikkel (Ni) 
Zink (Zn) 
Minerale olie (florisil clean-up) 
Aromaten (BTEXXN) 
Styreen 
Chlooralifaten 
Vinylchloride  

Conform AS3150 prestatieblad 1; NEN-EN-ISO 17294-2 
Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2 
Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2 
Conform AS3150 prestatieblad 1; NEN-EN-ISO 17294-2 
Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2 
Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2 
Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2 
Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2 
Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2 
Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2 
Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2 
Conform AS3110 prestatieblad 5 
Conform AS3130 prestatieblad 1 
Conform AS3130 prestatieblad 1 
Conform AS3130 prestatieblad 1 
Conform AS3130 prestatieblad 1 

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

Opdrachtverificatiecode: JMTZ-VNRZ-XLWG-KBUK 
	

Ref.: 549311_certificaat_v1 
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Zand, zwak siltig .\\ 

Zand, matig siltig 

Zand, sterk siltig 

Zand, uiterst siltig 

overige toevoegingen 

veen 

geur 

O geen geur 

1!9- zwakke geur 

8 matige geur 

4 sterke geur 

♦ uiterste geur 

olie 
-D geen olie-water reactie 

N zwakke olie-water reactie 

fi matige olie-water reactie 

sterke olie-water reactie 

uiterste olie-water reactie 

p.i.d.-waarde 

tgi 

• 
• 
• 

>0 

>1 

>10 

>100 

>1000 

>10000 

monsters 

geroerd monster 

ongeroerd monster 

overig 
A bijzonder bestanddeel 

1 	Gemiddeld hoogste grondwaterstand 

? grondwaterstand 

• Gemiddeld laagste grondwaterstand 

water 

slib 

zwak humeus 

matig humeus 

sterk humeus 

zwak grindig 

matig grindig 

sterk grindig 

	 Veen, mineraalarm 

Veen, zwak kleiïg 

Veen, sterk kleiig 

Veen, zwak zandig 

Veen, sterk zandig 

klei 

z\• 
/ A 

V 
 /. 

% 

leem 

Klei, zwak siltig 

Klei, matig siltig 

Klei, sterk siltig 

Klei, uiterst siltig 

Klei, zwak zandig 

Klei, matig zandig 

Klei, sterk zandig 

Leem, zwak zandig 

Leem, sterk zandig 

Legenda (conform NEN 5104) 
grind 

000000 r• n n n 

0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

) 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
) 0 0 0 0 0 0 

VUUUUU 
) 0 0 0 0 0 C 
0 0 0 0 0 0 

`, 	`, 
0 0 0 0 0 C 
) 0 0 0 0 0 

Grind, siltig 

Grind, zwak zandig 

Grind, matig zandig 

Grind, sterk zandig 

Grind, uiterst zandig 

zand 
Zand, kleiïg 

c 

ic 
0 

0 
0 C 

peilbuis 

blinde buis 

casing 

hoogste grondwaterstand 
gemiddelde grondwaterstand 
laagste grondwaterstand 

bentoniet afdichting 

filter 



BMA Milieu 
Bodemonderzoek & -sanering 

Projectnaam: Rusthovenlaan nabij 22 te 's-Gravenzande 
Projectcode: 2015.0178.2 
Boring: 
Datum: 

Boormeester: 
0 

50 

100 

01 
10-08-2015 

-so 50 

Boring: 
Datum: 

Boormeester: 
0

4 

 
02 
10-08-2015 

A 

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor 

Klei, zwak humeus, sterk zandig, 
donker grijsbruin, Edelmanboor 

B 

-90 

Klei, matig siltig, zwak zandig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor 

-140 

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
kleitg, neutraalgrijs, Edelmanboor 

100 

D 

E 

250 

03 
10-08-2015 

-so 

-100 

Boring: 
Datum: 

Boormeester: 
0 

50 

100 

Boring: 	04 
Datum: 	 10-08-2015 

Boormeester: 
0 

50 

100 

Zand, matig grof, zwak humeus, 
matig kleiig, donkerbruin, 
Edelmanboor 

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, donkergrijs, 
Edelmanboor 

Zand, matig grof, sterk kleiig, 
matig humeus, donkerbruin,' 
Edelmanboor 

-50 

Klei, zwak humeus, zwak zandig, 
zwak puinhoudend, donkergrijs, 
Edelmanboor 

A 

-100 

Klei, sterk zandig, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor 

-so 
Zand, matig grof, donkergrijs, 
Edelmanboor 

-70 

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
donkergrijs, Edelmanboor 

-100 



BMA Milieu 
Bodemonderzoek & ianering 

Projectnaam: Rusthovenlaan nabij 22 te 's-Gravenzande 
Projectcode: 2015.0178.2 
Boring: 	05 
Datum: 	 10-08-2015 

Boormeester: 	~MI 
0 

50 

— 	 Zand, matig grof, matig kleiig, 
zwak humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor 

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
donkergrijs, Edelmanboor 

-100 

Zand, matig grof, zwak kleiig, zwak 
siltig, neutraalgrijs, Edelmanboor 

-150 

Zand, matig grof, zwak humeus, 
neutraalgrijs, Edelmanboor 

D 

-200 

Zand, matig grof, matig kleiig, 
zwak siltig, neutraalgrijs, 
Edelmanboor 

E 

-250 

15 

200 	 

f 

250 	 

A 

-50 

Boring: 	07 
Datum: 	 10-08-2015 

Boormeester: 

Klei, matig siltig, zwak zandig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor 

50 -50 

Boring: 
Datum: 

Boormeester: 
0 

50 

06 
10-08-2015 

1.11.1111111.1 

Boring: 	08 
Datum: 	 10-08-2015 

Boormeester: 

50 

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
neutraalbruin, Edelmanboor 

-50 

Zand, matig grof, sterk kleiig, zwak 
humeus, zwak siltig, donkerbruin, 
Edelmanboor 

-50 



Boring: 	10 
Datum: 	 10-08-2015 

Projectnaam: Rusthovenlaan nabij 22 te 's-Gravenzande 
Projectcode: 2015.0178.2 
Boring: 	09 
Datum: 	 10 08 2015 

Boormeester: 
0 

BMA Milieu 
Bodemonderzoek & .sanering 

50 

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor 

• 

-50 
Klei, uiterst zandig, zwak humeus, 
neutraalbruin, Edelmanboor 

B 

-100 

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak Biltip, donkergrijs, 
Edelmanboor 

c 

-150 

Zand, matig grof, zwak kleiig, 
lichtgrijs, Edelmanboor 

D 

-200 

100 

150 

200 

50 

Zand, matig grof, sterk kleiig, 
matig humeus, zwak puinhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor 

• 

-so 

Boring: 
Datum: 

Boormeester: 
0 

50 

100 

Boring: 	12 
Datum: 	 10-08-2015 

Boormeester: 
0 	 

-.7 

50 

= 

= 

= 

= 
-so 

A 

11 
10-08-2015 

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
zwak siltig, donkerbruin, 
Edelmanboor 

Boormeester: 	1~1111.111 

Klei, zwak zandig, lichtbruin, 
Edelmanboor 

-50 

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
donkergrijs, Edelmanboor 

-100 



BMA Milieu 
Bodemonderzoek & .sanering 

Projectnaam: Rusthovenlaan nabij 22 te 's-Gravenzande 
Projectcode: 2015.0178.2 
Boring: 	13 
	

Boring: 	14 
Datum: 	 10-08-2015 

	
Datum: 	 10-08-2015 

Boring: 	15 
Datum: 	 10-08-2015 

-270 

Boormeester: 
0 	 

Zand, matig grof, matig kleiig, 
zwak humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor 

A 

-50 

Klei, uiterst zandig, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor 

B 

-100 

Klei, matig zandig, zwakke 
olie-water reactie, zwakke 
oliegeur, donkergrijs, Edelmanboor 

-150 

Zand, matig grof, lichtgrijs, 
Edelmanboor 

D 

-200 

Klei, sterk zandig, matig siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor 

E 

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
zwak siltig, donkerbruin, 
Edelmanboor 

Boormeester: 
0 

50 

Boormeester: 

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
zwak siltig, donkerbruin, 
Edelmanboor 

-50 50 -50 



Klei, uiterst zandig, neutraalbruin, 
Edelmanboor 

Klei, zwak humeus, sterk zandig, 
donkerbruin, Edelmanboor 

Zand, matig grof, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor 

Zand, matig grof, neutraalgrijs, 
Edelmanboor 

A -7- 

D D 

200 200 200 

Boring: 
Datum: 

Boormeester: 
0 	 

101 
14-10-2015 

Boring: 
Datum: 

Boormeester: 
0 77  

102 
14-10-2015 

A 

Klei, uiterst zandig, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor 

Klei, matig zandig, donkergrijs, 
Edelmanboor 

Zand, matig grof, lichtgrijs, 
Edelmanboor 

-50  50 	 

100 

150 

. • 
• . 

• • 
•• 

C 

• 

• • • 

Zand, matig grof, matig kleiig, 
zwak humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor 

B 

-100 

C 

.150 

50 

100 

150 

-50  

-100 

-150 

Klei, sterk zandig, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor 

Klei, sterk zandig, neutraalgrijs, 
Edelmanboor 

Boring: 
Datum: 

Boormeester: 
0 

50 

104 
14-10-2015 

A 

B 

Zand, matig grof, sterk kleffg, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor 

Boring: 
Datum: 

Boormeester: 
0 

50 

103 
14-10-2015 

A 

-50 

-100 100 

C 

-150 150 • • 	..... 	• . • 

Zand, matig grof, zwak siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor 

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
veenhoudend, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor D 	• 

200 

100 

150 

200 

D 

-200 

BMA Milieu 
Bodemonderzoek & -sanering 

Projectnaam: Rusthovenlaan nabij 22 te 's-Gravenzande 
Projectcode: 2015.0178.2 



Klei, sterk zandig, neutraal 
grijsbmin, Edelmanboor 

-50 
Klei, matig zandig, zwak humeus, 
donkergrijs, Edelmanboor 

-100 

Projectnaam: Rusthovenlaan nabij 22 te 's-Gravenzande 
Projectcode: 2015.0178.2 

105 
14-10-2015 

Boring: 	106 
Datum: 	 14-10-2015 

Boring: 
Datum: 

Boormeester: 
0 y,  

Boormeester: 
0 	 

50 

Zand, matig grof, matig kleiig, 
zwak humeus, neutraalbruir, 
Edelmanboor 

A 

-50 

Klei, uiterst zandig, neutraal 
grijsbmin, Edelmanboor 

B 

-100 
Klei, sterk zandig, donkergrijs, 

C 
	 Edelmanboor 

-130 

100 

Klei, matig zandig, zwakke 
olie-water reactie, zwakke 

-150 	oliegeur, donkergrijs, Edelmanboor 
Zand, matig grof, zwak kleiig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor 

-0 E 
1502.  

... 

Veen, zwak kleiig, matig zandig, 
donkerbruin, Edelmanboor 

-180 

• 

Zand, matig grof, sterk kleiig, zwak 
siltig, zwak gleyhoudend, licht 
grijsbruin, Edelmanboor 

200 200 

BMA Milieu 
Bodemonderzoek & .sanering 



BMA Milieu B.V. 

Bijlage 6 

Fotoblad 



BMA Milieu B.V. 

2015.0178.1 
Rusthovenlaan nabij 22 te 's-Gravenzande in de gemeente Westland 
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Bijlage 7 

Historische informatie 
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COmgevings dienst 
Midden- en West-Brabant YIIIIIIIIIII 11111 11 

IIISPECEIE 
RvA 1113 

Postbus 75 

5000 AB Tilburg 

013 - 206 01 00 

info@omwb.nl  

http://www.omvvb.n1  

Inspectie van een drietal partijen thermisch gereinigde 
grond middels partijkeuringen op het terrein van ATM, 
Vlasweg 12 te Moerdijk 

Opdrachtgever 
Team toezicht Industrie en MKB, 
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 
Zaaknummer 
18021762 
Zaakverantwoordelijke 

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 

Datum 

12 juni 2018 



@omwb.n1 

Zaakverantwoordelijke 
Telefoon: 
E-mail: 

Technisch adviseur 

Verantwoording 

Het team Metingen en Onderzoek is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie 
conform NEN-EN-ISO/IEC 17020 (registratienummer I 073). De verklaring van 
accreditatie en het bijbehorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de 
activiteiten zoals vastgelegd op het overzicht van verrichtingen voor de monsterneming 
en de overdracht van de monsters, inclusief de bijbehorende veldwerkregistratie, aan een 
erkende instelling. 
Het team Metingen en Onderzoek is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu 
aangewezen als erkende instantie voor het uitvoeren van partijkeuringen van grond 
volgens het Besluit bodemkwaliteit. Zie voor meer informatie bijlage H. 

Functiescheiding: Het veldwerk is uitgevoerd onafhankelijk van de opdrachtgever en 
conform de eisen van AS SIKB 1000 en de bijbehorende protocollen. 

1001 	Ja 
1001 	Ja 

Instelling(en) waaraan een deel van het onderzoek is uitbesteed: 
Eurofins Analytico 

Tenzij anders vermeld, is gebruikgemaakt van geaccrediteerde methoden die conform of 
gelijkwaardig zijn aan die in de voorgeschreven eisen. Afwijkingen staan altijd vermeld op het 
bijgevoegde analysecertificaat. 

Datum publicatie 
Tilburg, 12 juni 2018 

Ondertekening 
	

Goedgekeurd door 
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1 	Inleiding 

Soort onderzoek Partijkeuringen partijen thermisch gereinigde grond 

Onderzoeksnorm/strategie. 

Tenzij anders vermeld is (zijn) 

de genoemde norm(en) 

onderdeel van de 

geaccrediteerde verrichtingen 

van het team Metingen en 

Onderzoek. 

Protocol 1001 

Aanleiding onderzoek Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van toezicht. Er bestaan twijfels over de 

milieuhygiënische kwaliteit van de thermisch gereinigde grond. Het vermoeden 

bestaat dat de thermische gereinigde grond verontreinigingen bevat buiten het 

standaardpakket van de NEN 5740 voor grond. 

Doel onderzoek Bepalen kwaliteit van de toegepaste partij(en) grond in relatie tot het Besluit 
bodemkwaliteit 

2 	Situatiebeschrijving 

Locatie Vlasweg 12 Moerdijk 

Eigenaar partij ATM, Vlasweg 12 Moerdijk 

Gegevens gekeurde partijen Op het voormalige terrein van Martens en Van Oord aan de Oostelijk Randweg in 

Moerdijk is een partij thermisch gereinigde grond in depot gelegen. De partij heeft 

een omvang van ca. 800.000 ton. De partij is afkomstig uit de thermische 

reinigingsinstallatie van ATM en is ca. 1 jaar gelegen in de bulkopslag. Daarnaast zijn 

diverse partijen thermische gereinigde grond opgeslagen in de opslagvakken op het 

voormalige terrein van Martens en Van Oord. De in deze opslagvakken opgeslagen 

partijen zijn recent (thermisch) gereinigd. 

Voor het onderhavige onderzoek zijn van de bulkpartij van 800.000 ton twee 

deelpartijen geselecteerd met een omvang van 10.000 ton (partij 1 en partij 2). 

Daarnaast is de partij die ten tijde van het onderzoek was opgeslagen in opslagvak 6 

geselecteerd voor monsterneming. Deze partij (partij 3) heeft een omvang van ca. 

6.600 ton. 

Afmetingen partij Partij 1 (bulkopslag): Lengte: 25 meter, breedte: 20 meter, hoogte: 7 meter 

Partij 2 (bulkopslag): Lengte: 25 meter, breedte: 20 meter, hoogte: 7 meter 

Partij 3 (opslagvak 6, recent gereinigd): Lengte: 30 meter, breedte: 17 meter, 

hoogte: 5 meter 

Situering en foto's partij  Zie bijlage A, B en C 
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3 	Veldwerkzaamheden, laboratoriumonderzoek en 
resultaten 

Datum veldwerkzaamheden 	13 maart 2018 

Protocol(len) 	 SIKB-protocol 1001 

Zie bijlage H 
Monsternemingsstrategie 	De monsterneming van de gekeurde partijen thermisch gereinigde grond is middels 

een systematisch raster uitgevoerd. De steekbusmonsters ten behoeve van de 
analyse van de vluchtige parameters zijn aselect genomen uit de boringen die 
geplaatst zijn op de rasterpunten van het systematische raster. 

Omdat de partijkeuringen handmatig niet uitvoerbaar zijn, is ten behoeve van de 
monsterneming gebruik gemaakt van een mechanische volle avegaarboor. Met behulp 
van deze boorstelling kon een maximale boordiepte van 7 meter worden bereikt. De 
grepen zijn per 0,5 meter vanuit de avegaarboor genomen nadat deze omhoog was 
getrokken. 

Het monsternemingsplan is opgenomen in bijlage D. 
Aantal grepen  Deelpartij 1:  

Van deze deelpartij zijn 2 x 56 grepen genomen met behulp van een volle 
avegaarboor. De grepen zijn in het veld samengevoegd tot 2 mengmonsters van elk 
56 grepen (MM 1, MM 2). Uit deze twee emmers zijn met een steekguts ook twee 
monster (MM 1-1, MM 2-1) samengesteld ten behoeve van de analyse op GenX, PFOA 
en PFOS. 
Ten behoeve van de analyse op vluchtige parameters zijn 12 steekbussen genomen. 
Deze steekbusmonsters zijn in het laboratorium samengevoegd tot twee 
mengmonsters van ieder 6 steekbussen (monster 7 en 8). 

Deelpartij 2:  
Van deze deelpartij zijn 2 x 56 grepen genomen met behulp van een volle 
avegaarboor. De grepen zijn in het veld samengevoegd tot 2 mengmonsters van elk 
56 grepen (MM3, MM4). Uit deze twee emmers zijn met een steekguts ook twee 
monster (MM 3-1, MM 4-1) genomen ten behoeve van de analyse op GenX. PFOA en 
PFOS. 
Ten behoeve van de analyse op vluchtige parameters zijn ook 12 steekbussen 
genomen, deze zijn in het laboratorium samengevoegd tot twee mengmonsters van 
ieder 6 steekbussen (monster 9 en 10). 

Deeloartij 3:  
Van deze deelpartij zijn 2 x 50 grepen genomen met behulp van een volle 
avegaarboor. De grepen zijn in het veld samengevoegd tot 2 mengmonsters van elk 
50 grepen (MM 5, MM 6). Uit deze twee emmers zijn met een steekguts ook twee 
monster (MM 5-1, MM 6-1) genomen ten behoeve van de analyse op GenX, PFOA en 
PFOS. 
Ten behoeve van de analyse op vluchtige parameters zijn ook 12 steekbussen 
genomen, deze zijn in het laboratorium samengevoegd tot twee mengmonsters van 
ieder 6 steekbussen (monster 11 en 12). 

Ligging partij 	 De ligging van de partij is ingemeten met behulp van dGPS, met een nauwkeurigheid 
van < 1 m. 

Relevante veldgegevens 	De monsternemingsformulieren zijn opgenomen in bijlage E. 

De partijen betreffen thermisch gereinigde grond en zijn puin- en grindhoudend. 
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Nikkel, zink, benzeen, tolueen, 
alfa-HCH, beta-HCH 

A+B Partij 1 
Kwaliteitsklasse 

industrie 

A+B Partij 2 Benzeen 
Kwaliteitsklasse 

industrie 
Nikkel, zink, alfa-HCH, beta-HCH 

Toetsing (*) 
Eindoordeel 

KW 
	

KI 
	

NT 
Partij Analyses 

A+B 
Kwaliteitsklasse 

industrie 
Nikkel, zink, alfa-HCH, beta-HCH Partij 3 

Partijen thermisch gereinigde grond bulkopslag 

Partij recent thermisch gereinigde grond in opslagvak 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn PID-metingen verricht in de 
boorgaten en in de opgeboorde grond. Er zijn zowel in de boorgaten als in de 
opgeboorde grond geen verhoogde PID-waarden gemeten. 

Analysewerkzaamheden  Eurofins Analytico 

Analyseresultaten  Zie analysecertificaten bijlage F. 

Van geen van de onderzochte parameters overschrijdt de verhouding tussen de 
meetwaarden (de hoogste meetwaarde gedeeld door de laagste meetwaarde) de 
factor 2,5. Er is geen aanleiding om aanvullend op de normale kwaliteitsborging na te 
gaan of er in de procedure (monsterneming, monstervoorbehandeling en analyse) 
fouten zijn gemaakt. 

Normering 	 Conform de toetsingsregels uit de Regeling bodemkwaliteit. Een aantal onderzochte 
parameters zijn niet genormeerd in de Regeling bodemkwaliteit. (zie bijlage H) 

Toetsing resultaten 	In tabel 1 zijn de resultaten van het samenstellingsonderzoek samengevat. Deze 
resultaten zijn getoetst aan de achtergrondwaarden (AW), de maximale waarden 
kwaliteitsklasse wonen (KW) en de maximale waarden kwaliteitsklasse industrie (KI) 
uit de Regeling bodemkwaliteit. Een aantal onderzochte parameters zijn niet 
genormeerd in de Regeling bodemkwaliteit. De gemeten gehalten van deze niet 
genormeerde stoffen zijn weergegeven in bijlage G. De gemeten concentraties voor 
PFOS, PFOA en GenX zijn weergegeven in tabel 2. Deze resultaten zijn niet getoetst 
aan normen. (Zie bijlage G en onderstaande tabellen). 

Tabel 1: Resultaten samenstellingsonderzoek genormeerde parameters 

In de bovenstaande tabel zijn de overschrijdingen van de achtergrondwaarde en 2 x achtergrondwaarde niet 
weergegeven. 

KW 	gehalte > 2 x achtergrondwaarde en maximale waarde kwaliteitsklasse wonen; 
KI 	gehalte > maximale waarde kwaliteitsklasse wonen en maximale waarde kwaliteitsklasse industrie; 
NT 	gehalte > maximale waarde kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar); 
Pakket A: Standaardpakket AP-04 (SG: samenstelling grond): zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, 

kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), polychloorbifenylen (PCB som 7), polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen (PAK 10 VROM), minerale olie (GC), droge stof, humus, lutum. Dit standaardpakket is 
in overleg met de opdrachtgever uitgebreid met de volgende parameters; Metalen: (Te, Al, Be, Fe, Sb, 
Se, V, P), BTEX/VOCL's, Organobestrijdingsmiddelen, Dioxines, Cyanide (complex, vrij), EOX, fenolen, 
MBTE, EBTE, CI, Br, SO4, Calcium, magnesium, PFOS, PFOA en GenX; 

(*) 	Om aan te tonen of een toetsingswaarde met minimaal een factor 1,4 wordt overschreden zijn de 
gemiddelde waarnemingen gedeeld door 1,4 voordat deze zijn getoetst. 
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Conclusie onderzoek 

B 

C 

D 

E 

G 

H 

Tabel 2: Resultaten aanvullend onderzoek (PFOA, PFOS en GenX) 

Partij GenX PFOS PFOA Monster 

Partij 1  MM 1-1 (0-700)  < 0,1 pg/kg.ds.  < 0,1 pg/kg.ds.  < 0,5 pg/kg.ds. 

Partij 2 

MM 2-1 (0-700) 

MM 3-1 (0-700)  

< 0,1 pg/kg.ds. 
< 0,1 pg/kg.ds.  

< 0,1 pg/kg.ds. 

< 0,1 pg/kg.ds.  

< 0,5 pg/kg.ds. 

< 0,5 pg/kg.ds. 

Partij 3 
MM 4-1 (0-700) 
MM 5-1 (0-500) 

MM 6-1 (0-500)  

< 0,1 pg/kg.ds. 

< 0,5 pg/kg.ds. 
< 0,5 pg/kg.ds.  

< 0,1 pg/kg.ds. 

< 0,5 pg/kg.ds. 
< 0,5 pg/kg.ds.  

< 0,5 pg/kg.ds. 
< 0,5 pg/kg.ds. 
< 0,5 pg/kg.ds. 

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat PFOA, PFOS en GenX niet in verhoogde concentraties is aangetoond. 

De analyseresultaten van de overige onderzochte parameters zijn opgenomen in bijlage F en G. 

Conclusie 

Partij 1 (bulkopslag):  
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de onderzochte partij grond op basis van het 
gehalte aan nikkel, zink, benzeen, tolueen, alfa-HCH en beta-HCH aangemerkt dient 
te worden als kwaliteitsklasse industrie. 
PFOS, PFOA en GenX zijn niet in verhoogde gehalten aangetoond. 

Partij 2 (bulkopslag):  
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de onderzochte partij grond op basis van het 
gehalte aan nikkel, zink, alfa-HCH en beta-HCH aangemerkt dient te worden als 
kwaliteitsklasse industrie. 
PFOS, PFOA en GenX zijn niet in verhoogde gehalten aangetoond. 

Partij 3 (recent thermisch gereinigde grond):  
gehalte aan nikkel, zink, alfa-HCH en beta-HCH aangemerkt dient te worden als 
kwaliteitsklasse industrie. 
PFOS, PFOA en GenX zijn niet in verhoogde gehalten aangetoond. 

5 	Bijlagen 

A Ligging onderzoekslocatie 

Situatietekening 

Foto's onderzochte partij 

Meetplan 

Monsternemingsformulieren 

Analysecertificaten 

Toetsingstabellen 

Betrouwbaarheid, kwaliteit, normen en normering 
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Bijlage A. Ligging onderzoekslocatie 

Deze bijlage bestaat uit 2 pagina's inclusief voorliggende 
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Bijlage B. Situatietekening 

Deze bijlage bestaat uit 3 pagina's inclusief voorliggende 
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Bijlage C. Foto's onderzochte partij 

Deze bijlage bestaat uit 14 pagina's inclusief voorliggende 
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Bijlage D. Meetplan 

Deze bijlage bestaat uit 2 pagina's inclusief voorliggende 

Zaaknummer: 18021762 



tel. nr. opdrachtgever 
sjoel onderzoek 

4 
4 

Veiligheid  
wegafzetting 
vestje 
klionelding 
beschermende kleding 
gehoorbescherming 
bril 
adembescherming 
anders 
Opmerkingen   

4 

4 

Formulier meetplan bouwstoffen 

COrngevingsdienst 
Midden- en 	-11nillan 

Algemene informatie 

	

18021762 datum onderzoek 	 26 februari en 13 maart 2018 

	

iptaats onderzoek 	 (ATM Moerrijk 
Partijkeuring diverse partijen thermisch gereinigdegrond op het terrein aan de Vlasweg 
in Moerdijk. Op 26 februari 2018 worden 2 partijen los gestorte thermisch gereinigde 
grond gekeurd. Op 13 maart worden 2 deelpartijen van het grote opslagdepot gekeurd. 
De deelpartijen hebben een omvang van max 10,000 ton en worden machinaal geboord. 
OMWB 	 ) namens provincie Noord-Brabant 
1111111~  

zaaknummer 
projectleider 
projectomschrijving 

naam opdrachtgever 

Vaststellen kwaliteit partij 
grond in relatie tot 
Besluit bodemkwaliteit 

NEN 7301 niet vormgegeven 
NEN 7302 niet vormgegeven 4 

NEN 7303 vormgegeven 
Protocol Materiaal  

Grond  
Niet vormgegeven bouwstof  
V 	en bouwstof 
Materiaal 

1001 
1002 
1003 

4 

soortelijk massa (kg/m3] aard van het materiaal Thermisch gereinigde grond 2600 
depot bulkdichtheid (kg/m3) 1600 wijze van opslag 
nader be bepalen partijgrootte max. korrelgrootte 095 [mm] 16 
Tijdens eeerdere pk 
verhoogde concentraties 
aan vluchtige aromaten 
aangetoond 

factor p 0,02 historische informatie 
factor g 0,25 
veriatiecoefficient 0,1 
kisrrelgroote bepalen ja/nee nee 
bulkdichtheid bepalen ja/nee nee 

Monsterneming 
Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant, Team Metingen en Onderzoek Uitvoerende organisatie 

Monsternemingsmethode  
statische partij 
transportsysteem 
gekozen plaatsen 
verplaatsen hele partij 
verplaatsen deel v.d. partij 
stilstaande band 
stortstroom 

verdeling grepen  
enkelvoudig aselect 
gestratificeerd aselect 
systematisch 
anders  
monsters en grepen  
aantal grepen totaal 
aantal monsters 

100 

minimaal effectbef grepen apart verpakken ja/nee nee 
Monstergrootte (kg) 
Greepgrootte (kg) 

monsters of grepen 
verzegelen ja/nee 

6,83 I 8,85 
0,18 	0,18 nee 

Boorapparatuur 
Omstandigheden 
Verpakking Codering monsters/grepen 
emmers 10 liter  
emmers 5 liter 
steekbussen 
Glazen potten 210 ml 

1 
2 
3 4 

4 
Transport 5 
gekoeld 
niet gekoeld 
donker 

4 6 
7 
S 

erg  
oeld 

niet gekoeld 
donker 

9 
10 4 
11 
12 

Analyses 
Samenstelling  
NEN-pakketgrond 
PAK, minerale olie, EOX 
anders  
'Misging  
volledig pakket bouwstoffen 
anders 

4 

1) Voor het handhaven van de veiligheid bij de voorbereiding en uitvoering van dit meetproject dienen de instructies gevolgd 
te worden die ~weven zijn in het arbo-managementsysteem van Bureau glieumetingen: Veilig werken en persoonfijce 
bescherming. 
De partilkeunng van het grote depot (ca. 800,000 ton) zal mbv machinale avegaarbonngen worden uitgevoerd. 
Van deze partij zullen 2 deelpartijen van max. 10,000 ton woeden afgebakend en gekeurd. Van elke partij zullen 
tevens 12 steekbussen genomen worden. 
• Monsters worden tevens geanalyseerd op vluchtige componenten, aanvullende metalen, PFOS, PFOA, GenX 
Bijlagen [Bijgevoegd ja/nee 
- beschikbare partijgegevens / vooronderzoek 
- tekening ligging onderzoekslocatie 
- tekening indeling deelpartijen 
- tekening ruimtelijke verdeling grepen 

nee 
nader te bepalen 
nader te bepalen 

Asoord Senior Technisch Adviseur bodem 	 datum 	 23-2-2018 

vanaf 7 mei 2014 verste 4.2 



Bijlage E. Monsternemingsformulieren 

Deze bijlage bestaat uit 5 pagina's inclusief voorliggende 

Zaaknummer: 18021762 



ATM Moerdijk plaats onderzoek 

Formulier monsterneming bouwstoffen 

Omgevingsdienst om" 
Midden- en West-Brabant III 

Algemene informatie 
Uitvoerende organisatie  Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant, Team Metingen en Onderzoek 
zaaknummer  18021762 Partij 1  datum onderzoek  26 februari en 13 maart 2018 
projectleider 
projectomschrijving Partijkeuring diverse partijen thermisch gereinigde grond op het terrein aan de Vlasweg 

in Moerdijk. Op 26 februari 2018 worden 2 partijen los gestorte thermisch gereinigde 
grond gekeurd. Op 13 maart worden 2 deelpartijen van het grote opslagdepot gekeurd. 

projectmedewerkers )WvZ, BvB 

Aantal bijgevoegde foto's  Zie bijlage C 
Monsterneming 
Boor apparatuur 
steekguts 0 5 cm 
edelmanboor 0 5 cm 
:edelmanboor 0 10 cm 
avegaar 
anders 
verdeling grepen 
enkelvoudig aselect 
gestratificeerd aselect 
systematisch 
willekeurig 
anders 
partijgrootte  

4 

4 

Partij 1 (ca. 9100 ton)  

Materiaal 

Aard evtuele bijmengingen  
Visueel asbest aangetroffen 
Partij ingemeten  
Monsternemingsmethode  
statische partij 
transportsysteem 
gekozen plaatsen 
verplaatsen hele partij 
verplaatsen deel v.d. partij 
stilstaande band 
stortstroom 

grind en puinresten 
nee 

dGPS 

textuur 	 Thermisch gereinigde grond 
Maximale korrelgrootte 	D95 < 16 mm / D95 > 16 mm 

Afwijkingen op meetplan nee 
Omstadaigheden 
Verpakkin Transport 

4 
Opslag 

emmers 10 liter 
emmers 5 liter 
glazen potten 1 liter 
glazen potten 210 ml 

4 gekoeld (temperatuur) 
niet gekoeld 
donker 

Controle weegschaal rir. 
MK-B0-136.01 Nr controlegewicht 200,g r 
MK-BO-135.01 gekoeld 

niet gekoeld 

donker 

200,3 200 gram (+/-,1~ 
MK-BO-136.05 

4 

Codering gre-Pn 
2 kg (+/-1%))§Of' 
Nr controlegegjege2b10 gr 

1999,2 

Codering massa [gram] zegelnummer zegelnummer 
230 

2 240 
3 300 
4 270 
5 280 
6 320 
7 230 
8 250 
9 270 
10 
11 
12 
Statistiek grepen 

gemiddelde standaat~~ relatieve standaardafwijking voldoet (ja/nee) 
265,00 29,533 ja 

Codering monsters 
Codering massa [kg] zegelnummer zegelnummer 

MM 1 14,354 
MM 2 14,825 

Statistiek monsters 
gemiddelde (hoogste-gern)/gem*100% (gem-laagste)/gem*100% voldoet (ja/nee) 

14,59 1,6% 1,6% ja 
zintuiglijke waarnemingen 
de partij bevat grind en puinresten 

Opmerkingen 
van het bulkdepot is er een deelpartij (partij 1) geselecteerd van 25m x 20 x 7m. Met een volle avegaarboor is er tot een diepte 
geboord. Met een monstername schep is er vanuit deze avegaarboor van iedere halve meter een greep genomen en altenerend 
over mengmonster 1 en mengmonster 2. 
Bijlagen 'Bijgevoegd ja / nee 
- tekening ligging onderzoekslocatie Ja 
- tekening indeling deelpartijen ja 
- tekening ruimtelijke verdeling grepen nee 
- toelichting omvangsbepaling partij(en) Ja 
- lotingstabel grepen zijn altenerend verdeeld over de' mengmonsters 

verslag zeeftest nee 
- foto's partij  ja 

Gecontroleerd door medewerke bvb datum 15-3-2018 

260 

versie 4.2 	 geldig vanaf 7 mei 2014 



14,85 
	

0,7% 
	

0,7% 
	 ja 

zintuiglijke waarnemingen 
de partij bevat grind en puinresten 

Opmerkingen 
van het bulkdepot is er een deelpartij (partij 2) geselecteerd van 25m x 20 x 7m. Met een volle avegaarboor is er tot een diepte 
geboord. Met een monstername schep is er vanuit deze avegaarboor van iedere halve meter een greep genomen en altenerend 
over mengmonster 3 en mengmonster 4. 
Bijlagen 	 'Bijgevoegd ja / nee 
- tekening ligging onderzoekslocatie 
- tekening indeling deelpartijen 
- tekening ruimtelijke verdeling grepen 
- toelichting omvangsbepaling partij(en) 
- lotingstabel 
- verslag zeeftest 
- foto's part) 

Ja 
ja 
nee 

ja 
grepen zijn altenerend verdeeld over de mengmonsters 
nee 
ja 

Gecontroleerd door medewerkem 
	 datum 	 15-3-2018 

versie 4.2 
	 geldig vanaf 7 mei 2014 

Formulier monsterneming bouwstoffen 

Om gevingsdienst 
011 \\ ,-111.111.11. 

Algemene informatie 
Uitvoerende organisatie Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant, Team Metingen en Onderzoek 
zaaknummer 18021762 Partij 2 datum onderzoek 26 februari en 13 maart 2018 

projectleider plaats onderzoek ATM Moerdijk 

projectomschrijving Partijkeuring diverse partijen thermisch gereinigde grond op het terrein aan de Vlasweg 
in Moerdijk. Op 26 februari 2018 worden 2 partijen los gestorte thermisch gereinigde 
grond gekeurd. Op 13 maart worden 2 deelpartijen van het grote opslagdepot gekeurd. 

projectmedewerkers 
Aantal bijgevoegde foto's Zie bijlage C 
Monsterneming 
Boor apparatuur Materiaal 
steekguts 0 5 cm textuur  Thermisch gereinigde grond 

edelmanboor 0 5 cm Maximale korrelgrootte  D95 < 16 mm / D95 > 16 mm 

edelmanboor 0 10 cm Aard evtuele bijmengingen  grind en puinresten 

avegaar 4 Visueel asbest aangetroffen nee 

anders Partij ingemeten dGPS 

verdeling grepen Monsternemingsmethode  
enkelvoudig aselect statische partij 4 

gestratificeerd aselect transportsysteem 
systematisch gekozen plaatsen 
willekeurig verplaatsen hele partij 
anders verplaatsen deel v.d. partij 
partijgrootte Partij 2 (ca. 9100 ton) stilstaande band 

stortstroom 
Afwijkingen op meetplan nee 
Omstandigheden 
Verpakking Transport 
emmers 10 liter 4 gekoeld (temperatuur) 
emmers 5 liter niet gekoeld 
glazen potten 1 liter donker 4 

glazen potten 210 ml Opslag 
Controle weegschaal nr. MK-B0-135.01 gekoeld 
Nr controlegewicht 200 gr MK-BO-136.01 
200 gram (+/- 1%) 200,3 niet gekoeld 

11K-B0-136.05 Nr controlegewicht 2000 gr 
1999,2 2 kg (+/-1%) donker 

Codering grepen 
zegelnummer massa [gram] zegelnummer Codering 

220 
240 2 
310 3 
240 4 
220 5 
320 6 
300 7 
280 8 
220 9 
240 10 

12 
Statistiek grepen 

voldoet (ja/nee) standaardafwijking relatieve standaardafwijking gemiddelde 
ja 39,567 259,00 15,3% 

Codering monsters 
zegelnummer massa [kg] zegelnummer Codering 

14,752 MM 3 
14,952 MM 4 

Statistiek monsters 
voldoet (ja/nee) (hoogste-gem)/gem.100% 	(gem-laagste)/gem.100./0 gemiddelde 



1 

Formulier monsterneming bouwstoffen 

'(omgevingsdienst 
Midden- en VV'est-I3r.11,.ir 

Algemene informatie 
Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant, Team Metingen en Onderzoek Uitvoerende organisatie 
18021762 Partij 3 26 februari en 13 maart 2018 zaaknummer datum onderzoek 

ATM Moerdijk projectleider plaats onderzoek 
Partijkeuring diverse partijen thermisch gereinigde grond op het terrein aan de Vlasweg 
in Moerdijk. Op 26 februari 2018 worden 2 partijen los gestorte thermisch gereinigde 
grond gekeurd. Op 13 maart worden 2 deelpartijen van het grote opslagdepot gekeurd. 

projectomschrijving 

projectmedewerkers 
Zie bijlage C Aantal bijgevoegde foto's 

Monsterneming 
Boor apparatuur Materiaal 
steekguts 0 5 cm 
edelmanboor 0 5 cm 
edelmanboor 0 10 cm 
avegaar 
anders 

textuur 	 Thermisch gereinigde grond 
D95 < 16 mm / D95 > 16 mm 
grind en puinresten 
nee  
dGPS 

Maximale korrelgrootte 
Aard evtuele bijmengingen  
Visueel asbest aangetroffen 
Partij ingemeten 

verdeling grepen Monsternemingsmethode  
statische partij 
transportsysteem 
gekozen plaatsen 
verplaatsen hele partij 
verplaatsen deel v.d. partij 
stilstaande band 
stortstroom 

enkelvoudig aselect 
gestratificeerd aselect 
systematisch 
willekeurig 
anders 

4 

Partij 3 (ca. 6600 ton) partijgrootte 

Afwijkingen op meetplan nee 
Omstandigheden 
Verpakking Transport 
emmers 10 liter 
emmers 5 liter 
glazen potten 1 liter 
glazen potten 210 ml 

gekoeld (temperatuur) 
niet gekoeld 
donker 
Opslag 

MK-BO-135.01 Controle weegschaal nr. gekoeld 

niet gekoeld 

donker 

Nr controlegewicht 200 gr MK-BO-136.01 
200,3 200 gram (+/- 1../o) 

MK-BO-136.05 Nr controlegewicht 2000 gr 
2 kg (+/-1%) 1999,2 
Codering grepen 

massa [gram] Codering zegelnummer zegelnummer 
300 
270 2 
260 3 
250 4 
220 5 
290 6 
310 7 
240 8 
280 9 
280 10 

11 
12 
Statistiek grepen 

standaardafwijking voldoet (ja/nee) 'gemiddelde relatieve standaardafwijking 
27,889 270,00 ja 10,3% 

Codering monsters 
massa [kg] zegelnummer Codering zegelnummer 

13,658 MM 5 
14,210 MM 6 

Statistiek monsters 
gemiddelde (hoogste-gem)/gern.100% 	(gem-laagste)/gem.100% voldoet (ja/nee) 

13,93 2,0% 2,0% ja 
zintuiglijke waarnemingen 
de partij bevat grind en puinresten 

Opmerkingen 
Depot is 30m x 17m met een hoogte van 5 meter, Met volle avegaar is er tot onderzijde depot geboord. 
Met een monstername schep is er vanuit deze avegaarboor van iedere halve meter een greep genomen en altenerend verdeeld 
over mengmonster 5 en mengmonster 6. 
Bijlagen 	 'Bijgevoegd ja / nee 
- tekening ligging onderzoekslocatie Ja 
- tekening indeling deelpartijen ja 
- tekening ruimtelijke verdeling grepen nee 
- toelichting omvangsbepaling partij(en) ja 
- lotingstabel grepen zijn altenerend verdeeld over de mengmonsters 
- verslag zeeftest nee 
- foto's partij ja 

Gecontroleerd door medewerkia. datum 15-3-2018 

versie 4.2 geldig vanaf 7 mei 2014 



versie 3.2 
geldig vanaf 1 april 2015 Formulier verslag monsterneming 

Partijkeuring grond Type onderzoek 
AS 1000 protocol 1001 Type erkenning 

18021762 	 E Controle systeemtijd Psion (+1- 60 min) Projectnummer 

Projectomschrijving Partijkeuring partijen thermisch gereinigde grond ATM Moerdijk 

Projectleider 

Ondergetekenden 
verklaren: 

Datum 

13-03-18 

13-03-18 J 

Uitvoering partijkeuringen 

Uitvoering partijkeuringen 

Ja 	Ja 

Ja 	Ja 

meetplan 	erkend 
gelezen J/N 	J/N 

uitgevoerde werkzaamheden 

Gebruikte apparatuur 

Datum 	bepaling (code apparaat) 

13 mrt 7_Q dGPS (MK-BO-158.01) 

ja, tijdens monsterneming is gebruik gemaakt van mechanische avegaar boorstelling 

nee 

Uitvoering conform 
meetplan  

Afwijkingen op meetplan 

rg dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van 
AS SIKB 1000/2000 en de daarin genoemde protocollen, waarbij gebruik Is gemaakt van interne 
functieschelding onder de voorwaarden die het Besluit bodemkwaliteit hieraan stelt. 
N.v.t 



Bijlage F. Analysecertificaten 

Deze bijlage bestaat uit 46 pagina's inclusief voorliggende 

Zaaknummer: 18021762 



• 
th: 

Met vriendelijke groet, 

Eurofins Analytico B.V. 

grofins 
— aart alytico° 

Omgevingsdienst Midden en West Brabant 
T.a.v. 
Postbus 75 
5000 AB Tilburg 

nnalvsecertificaat 

Datum: 14-May-2018 

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. 

Certificaatnummer/Versie 	2018055825/1 
Uw project/verslagnummer 	18021762 
Uw projectnaam 	 ATM Moerdijk 
Uw ordernummer 	 18021763 
Monster(s) ontvangen 	 13-Mar-2018 

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object. 

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. 
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst. 

Bewaren tot: 
Datum: 	 Naam: 	 Handtekening: 

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wii U contact oo te nemen met de afdelina Verkoop en Advies. 

Eurofins Analytici> B.V. 

Gildeweg 42-46 
3771 NI3 Borneveld 
P.O. Box 459 
3770 AL Borneveld NL 

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fox +31 (0)34 242 63 99 

mail info-env 
Site www.eurof  

BNP Poribos S.A. 227 9245 25 	Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TLIV 
IBAN: NL71BNPA0227924625 

	
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.801 
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ATM Moerdijk 
18021763 

Certificaat nummer/Versie 
Startdatum 
Rapportagedatum 
Bijlage 
Pagina 

2018055825/1 
18-Apr-2018 
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Grond (AS3000) 

;z5 eurofins 

Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 

Monsternemer 
Monstermatrix 

saltittlyticc,' 

Analyse 
	 Eenheid 

	
1 	 2 	 3 

	
4 
	

5 

Uitbesteed / Overig onderzoek 

Uitbesteding onderzoek 
	

Zie bijl. 1) 	Zie bijl. 1) 	Zie bijl. 1) 	Zie bijl. 1) 	Zie bijl. 1)  

Nr. Monsteromschrijving 

1 	MM 1-1 (0-700) 

2 MM 2-1 (0-700) 

3 MM 3-1 (0-700) 
4 MM 4-1 (0-700) 

5 	MM 6-1 (0-500) 
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13-Mar-2018 
9: door  
4,Apluerk~~ting 
si Os 5110} erkende verrichting 

BNP Paribas S.H. 227 9245 25 	Eurofins rinalytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TUV 
IBAN: N171BNPA0227924525 	en erkend door het Vlaamse Gewest (OVIIM en Dep. Omgeving), 

BTW/VAT No. N113043.14.883.1301 

10059200 



Nr. Monsteromschrijving 
6 MM5-1 (0-500) 

sartalyticia 
" urofins 

Analysecertificaat 
Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 

Monsternemer 
Monstermatrix  

Certificaatnummer/Versie 
Startdatum 
Rapportagedatum 
Bijlage 
Pagina  

2018055825/1 
18-Apr-2018 
09-May-2018/07:57 
A.B.0 
2/2 

18021762 
ATM Moerdijk 
18021763 

Grond (A53000) 

Analyse 	 Eenheid 

Uitbesteed / Overig onderzoek 
Uitbesteding onderzoek 

	
Zie bijl. 1)  

g: ~e ave geoccrerfitterde verrichting 	 Akkoord 
A, Reet erkende verrichting 
S-  ps Slee erkend. verrichting 

	 Pr.coi:ird 

furofins anorytico B.V. 

Cildeweg 42-46 	Tel_ +31 (0)34 242 63 00 
3771 NO Borneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 	 E-mail info-env@eu  
3770 01 Borneveld NL Site www.eurofins.n 

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
0L71110P00227924525  

Furofins Analytieo B.V. is 150 14001: 2004 gecertificeerd door TUV 
en erkend door het Vlaamse Cewest (OVIIN en Dep. Omgeving), 

en door de ‹. 
BTW/V117 No. NL 5043.14.683.1301 
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018055825/1 

Pagina 1/1 

Monster nr. Boornr 	Omschrijving 	 Van 	Tot 	Barcode 	Monsteromschrijving 

10059196 	 1102472067 	MM 1-1 (0-700) 

10059197 
	

1102472068 	MM 2-1 (0-700) 

10059198 	 1102472093 	MM 3-1 (0-700) 

10059199 
	

1102472095 	MM 4-1 (0-700) 

10059200 	 1102472098 	MM 6-1 (0-500) 

10059201 	 1102472101 	MM5-1 (0-500) 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 
3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 	 E-mail info-env@eur • 
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.n 

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01 

BNP Pari as S.A. 227 9245 25 	Eurofins Rnolytico B.V. is 150 14001: 2004 gecertificeerd door TUV 
N1.71BNPR0227924525 	en erkend door het Vlaamse Gewest (OVIRM en Dep. Omgeving), 



titi eurofins 
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018055825/1 

Pagina 1/1 

Opmerking 1.) 

Deze bepaling is uitbesteed bij L086. 

Eurofins analytico B.V. 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 6 
3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 

	
GAAN: NI.71BNPA0227924525 

	en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

P.O. Box 459 	E-mail info-env@eur• 	 r 

3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.n 
o. 



eurofins 
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018055825/1 
Pagina 1/1 

Analyse 

Uitbesteding Omegam  

Methode 	Techniek 	 Methode referentie 

W0004 	Uitbesteed 	 Uitbesteding 

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016. 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 
3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 	 E-mail info-env@eur 
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.n  

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 	Eurofins Anolytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TliV 
IBAN: 111.716NPR0227924525 	en erkend door het Vlaamse Gewest (OVOM en Dep. Omgeving), 

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.601 



C:eurofins 	 remti 
Omegam 

Eurofins Analytico B.V. 
T.a.v. 
G ildeweg 42-48 
3771 NB BARNEVELD 

Uw kenmerk 
Ons kenmerk 
Validatieref. 
Opdrachtverificatiecode 
Bijlage(n) 

ATM Moerdijk 
Project 762307 
762307 certificaat v1 
OBFI-ZIEY-CIMV-ZXRS 
3 tabel(len) + 4 b jlage(n) 
(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie) 

Amsterdam, 8 mei 2018 

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, 

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

Eurofins Omegam B.V. 	 T +3140)20-597 66 80 
	

IBAN NL 16 BNPA 0227667980 
H.J.E. Wenckbachweg 120 

	
BIC BNPANL2A 

NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com 
	BTW nr. NL8139.67.132.B01 

Nederland 	 www.omegam.n1 
	

KvK nr. 34215654 



Ceurofins 
Omegam 

Tabel 1 van 3 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 762307 
Project omschrijving 	 : ATM Moerdijk 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Monsterreferenties 
5657634 = MM 1-1 (0-700) 10059196 
5657635 = MM 2-1 (0-700) : 10059197 
5657636 = MM 3-1 (0-700) : 10059198 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 	 13/03/2018 	13/03/2018 	13/03/2018 
Ontvangstdatum opdracht 	 26/04/2018 	26/04/2018 	26/0412018 
Startdatum 	 26/04/2018 	26/04/2018 	26/04/2018 
Monstercode 	 5657634 	 5657635 	 5657636 
Matrix 	 Grond 	 Grond 	 Grond 

Algemeen onderzoek - fysisch 
Q droge stof 
	

91,7 	 89,1 	 93,9 

Organische parameters - gehalogeneerd 
Brandvertragers: 

HFPO-DA (GenX) 	 pg/kg ds  < 0,5 	 < 0,5 	 < 0,5 

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). 
Opdrachtverificatiecode: OBFI-ZIEY-CIMV-ZXRS Ref.: 762307_certificaat_v1 



;:,7:eurofins 
Omegam 

Tabel 2 van 3 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 762307 
Project omschrijving 	 : ATM Moerdijk 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Monsterreferenties 
5657637 = MM 4-1 (0-700) : 10059199 
5657638 = MM 6-1 (0-500) 10059200 
5657639 = MM5-1 (0-500) 10059201 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 	 13/03/2018 	13/03/2018 	13/03/2018 
Ontvangstdatum opdracht 	 26/04/2018 	26/04/2018 	26/04/2018 
Startdatum 	 26/04/2018 	26/04/2018 	26/04/2018 
Monstercode 	 • . 	 5657637 	 5657638 	 5657639 
Matrix 	 • . 	 Grond 	 Grond 	 Grond 

Algemeen onderzoek - fysisch 
Q droge stof 
	 0/0 	 91,9 	 93,7 	 94,2 

Organische parameters - gehalogeneerd 
Brandvertragers: 

HFPO-DA (GenX) 	 pg/kg ds 	 < 0,5 	 < 0,5 	 < 0,5 

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). 
Opdrachtverificatiecode: OBFI-ZIEY-CIMV-ZXRS 

	
Ref.: 762307_certificaat_v1 



tinti eurofins 
Omegam 	

AvA 

Tabel 3 van 3 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 762307 
Project omschrijving 	 : ATM Moerdijk 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Opmerkingen m.b.t. analyses 

Opmerking bij project: - Kwantificatie van HFPO-DA (GenX) is op basis van 
2,3,3,3-tetrafluor-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluorpropoxy)-propaanzuur (CAS nr. 13252-13-6). 
Een andere naam van GenX is perfluor-2-propoxyrpropaanzuur (PFPrOPrA). 

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

Opdrachtverificatiecode: OBFI-ZIEY-CIMV-ZXRS 	 Ref.: 762307_certificaat_v1 



eurofins 
Omegam 

Bijlage 1 van 4 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 762307 
Project omschrijving 	 : ATM Moerdijk 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

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 	 : MM 1-1 (0-700) : 10059196 
Monstercode 	 : 5657634 

Opmerking(en) by analyse(s): 
Droge stof: 	 - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 

termijn is ontvangen. 
GenX grond: 	 - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 

termijn is ontvangen. 

Uw referentie 	 : MM 2-1 (0-700) : 10059197 
Monstercode 	 : 5657635 

Opmerking(en) by analyse(s): 
Droge stof: 	 - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 

termijn is ontvangen. 
GenX grond: 	 - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 

termijn is ontvangen. 

Uw referentie 	 : MM 3-1 (0-700) : 10059198 
Monstercode 	 : 5657636 

Opmerking(en) by analyse(s): 
Droge stof: 	 - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 

termijn is ontvangen. 
GenX grond: 	 - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 

termijn is ontvangen. 

Uw referentie 	 : MM 4-1 (0-700) : 10059199 
Monstercode 	 : 5657637 

Opmerking(en) by analyse(s): 
Droge stof: 	 - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 

termijn is ontvangen. 
GenX grond: 	 - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 

termijn is ontvangen. 

Uw referentie 	 : MM 6-1 (0-500) : 10059200 
Monstercode 	 : 5657638 

Opmerking(en) by analyse(s): 
Droge stof: 	 - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 

termijn is ontvangen. 
GenX grond: 	 - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 

termijn is ontvangen. 

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

Opdrachtverificatiecode: OBFI-ZIEY-CIMV-ZXRS 	 Ref.: 762307_certificaat_v1 



Omegam itSIN 
AvAt125 

Bijlage 2 van 4 

urofins 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 762307 
Project omschrijving 	 : ATM Moerdijk 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Uw referentie 	 : MM5-1 (0-500) : 10059201 
Monstercode 	 : 5657639 

Opmerking(en) by analyse(s): 
Droge stof: 

GenX grond: 

- De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 
termijn is ontvangen. 

- De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 
termijn is ontvangen. 

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

Opdrachtverificatiecode: OBFI-ZIEY-CIMV-ZXRS 	 Ref.: 762307_certificaat_v1 
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Fld t 32i 
Bijlage 3 van 4 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 762307 
Project omschrijving 	 : ATM Moerdijk 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Ba rcod eschema's 

Monstercode Uw referentie 	 monster 	diepte 	barcode 

5657634 	MM 1-1 (0-700) : 10059196 
	

MM 1-1 (0-700) : 	 1102472508 
10059196 

5657635 	MM 2-1 (0-700) : 10059197 
	

MM 2-1 (0-700) : 	 1102472327 
10059197 

5657636 	MM 3-1 (0-700) : 10059198 
	

MM 3-1 (0-700) : 	 1102472501 
10059198 

5657637 	MM 4-1 (0-700) : 10059199 
	

MM 4-1 (0-700) : 	 1102472548 
10059199 

5657638 	MM 6-1 (0-500) : 10059200 
	

MM 6-1 (0-500) : 	 1102472569 
10059200 

5657639 	MM5-1 (0-500) : 10059201 
	

MM5-1 (0-500) : 	 1102472450 
10059201 

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

Opdrachtverificatiecode: OBFI-ZIEY-CIMV-ZXRS 	 Ref.: 762307_certificaat_v1 
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flvA t ldi 
Bijlage 4 van 4 

Omegam 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 762307 
Project omschrijving 	 : ATM Moerdijk 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Analysemethoden in Grond 
In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze 
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins 
Omegam BV. 

Droge stof 	 : Eigen methode 

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

Opdrachtverificatiecode: OBFI-ZIEY-CIMV-ZXRS 	 Ref.: 762307_certificaat_v1 



Met vriendelijke groet, 

Eurofins Analytico B.V. 

eurofins 
— aartaLlyticcs' 

Omgevingsdienst Midden en West Brabant 
T.a.v. 
Postbus 75 
5000 AB Tilburg 

Analvsecertificaot 

Datum: 06-Apr-2018 

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. 

Certificaat nummer/Versie 	2018036394/1 
Uw project/verslagnummer 	18021762 
Uw projectnaam 	 ATM Moerdijk 
Uw ordernummer 	 18021763 
Monster(s) ontvangen 	 14-Mar-2018 

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object. 

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. 
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst. 

Bewaren tot: 
Datum: Naam: 	 Handtekening: 

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vraaen hebben verzoeken wi _U contact o• e nemen met de afdelin• verkoos en Advies. 

Eurofins AnalytIco B.V. 

Gildeweg 42-46 
3771 NS Barneveld 
P.O. Box 459 
3770 AL Borneveld NL  

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fax 4-31 (0)34 242 63 99 
E-mail info-env 
Site www.eurof  

BNP Poribas 5.0. 227 9245 25 	Eurofins Analytici:,  B.V. is 150 14001: 2004 gecertificeerd door TLIV 
ABAN: N17185P00227924525 

	en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.501 



mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

ng/kg ds 

ng/kg ds 

ng/kg ds 

ng/kg ds 

ng/kg ds 

ng/kg ds 

<5.0 

290 

1900 

< 0.191 2)  

0.441 2)  

< 0.610 2)  
0.665 2)  

< 0.510 2) 
5.55  2) 

<0.10 <0.10 	<0.10 
	

<0.10 	<0.10 

66 

430 

5000 

57 

420 

4500 

69 

470 

4100 

61 

420 

4300 

< 0.182 2)  

0.493 2)  

0.539 2)  

2.41 2)  

1.12 2)  

24.8 2)  

< 0.198 2)  

0.401 2)  

< 0.528 2)  

1.64 2)  

0.679 2)  

16.4 2)  

< 0.180 2) 
0.523 2)  

1.02 2)  

6.60 2)  

2.49 2)  

83.0 2)  

< 0.188 2)  

0.557 2)  

0.716 2)  

3.78 2)  

1.54 2)  

45.2 2)  

5: door eivft aeoco4NOtelude ruckittin 
0. 11904 erkende Inirrichttrift 

13-Mar-2018 9997400 

eurofins 
-- analytico~ 

Analysecertificaat 
Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 

Monsternemer 
Monstermatrix  

Certificaatnummer/Versie 
Startdatum 
Rapportagedatum 
Bijlage 
Pagina  

2018036394/1 
14-Mar-2018 
06-Apr-2018/15:37 
A,B,C 
1/4 

18021762 
ATM Moerdijk 
18021763 

Grond (AS3000) 

Analyse 

Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000 

Bodemkundige analyses 

S Droge stof 

Metalen 

Q Aluminium (Al) 

S 	Beryllium (Be) 

Q Dzer(Fe) 

Q Magnesium (Mg) 

Q 	Fosfor totaal (P) 

Q Fosfor totaal (PO4) 

Q Fosfor totaal (P205) 

S Tellurium (Te) 

Somparameter organohalogeen verbindingen 

Eenheid 
	

1 	 2 	 3 
	 4 

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd 

% (m/m) 
	

89.1 
	

90.0 	 89.6 
	

89.2 	 92.3 

mg/kg ds 	10000 
	

9800 
	

11000 
	

11000 
	

7100 

mg/kg ds 	<1.0 
	

<1.0 
	

<1.0 
	

<1.0 
	

<1.0 

mg/kg ds 	15000 
	

12000 
	

14000 
	

15000 
	

13000 

mg/kg ds 	4900 
	

4300 
	

4700 
	

5000 
	

7500 

g/kg ds 	0.38 
	

0.38 
	

0.47 
	

0.42 
	

0.36 

g/kg ds 	1.2 
	

1.2 
	

1.5 
	

1.3 
	

1.1 

g/kg ds 	0.87 
	

0.86 
	

1.1 
	

0.96 
	

0.83 

mg/kg ds 	<2.0 
	

<2.0 
	

<2.0 
	

<2.0 
	

<2.0 

Q EOX 

Anorganische verbindingen 

Bromide 

S 	Chloride 

Sulfaat 

Uitbesteed / Overig onderzoek 
2378TetraCDD 

12378-PentaCDD 

123478-HexaCDD 

123678-HexaCDD 

123789-HexaCDD 

1234678-HeptaCDD 

OctaCDD 

2378-TetraCDF 

12378-PentaCOF 

23478-PentaCDF 

Nr. Nonsteromschrijving 
1 MM 1-1 (0-700) 
2 MM 2-1 (0-700) 
3 MM 3-1 (0-700) 
4 	MM 4-1 (0-700) 
5 MM 6-1 (0-500) 

Eurofins ftnalytko B.V. 

Cildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 
3771 115 Barnereld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 	E-mail info-enr@eu 
3770 AL Barnereld NL Site www.eurofins.n 

BNP Panties 5.0. 227 9245 25 	Eurofins Dna yticoft..V. is 150 14001: 2004 gecertificeerd door TUV 
MON: 81.715813110227924525 

	
en erkend door het Vlaamse Cewest (OM( en Dep. Omgeving), 	TESTEN 

131W/VIIT No. NL 8043.14.583.501 



13-Mar-2018 
	 9997400 

a 	60 

cr 

4ehe
,  0  

Q: door gris geoweffiteerde verrichting 
x104 erkende verrichting 

BNP [aanbras 5.11. 227 9245 25 
WON: )41.71BNPA0227924525 

Eurofans Pnolytico B.V.. is 150 14001: 2004 gecertificeerd door TUV 	rt. 
en erkend door het Vlaamse Gewest (0V1111 en Dep. Omgeving), 	TESTEN 

e urofins 

Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 

Monsternemer 
Monstermatrix 

artaalytico' 

18021762 
ATM Moerdijk 
18021763 

Grond (AS3000)  

Certificaatnummer/Versie 
Startdatum 
Rapportagedatum 
Bijlage 
Pagina  

2018036394/1 
14-Mar-2018 
06-Apr-2018/15:37 
A,B,C 
2/4 

Analyse 

123478-HexaCDF 

123678-HexaCDF 

123789-HexaCDF 

234678-HexaCDF 

1234678-HeptaCDF 

1234789-HeptaCDF 

OctaCDF 

WHO(05) PCDD/F TEQ ezel LOQ 

WHO('05) PCDD/F TEQ incl LOQ 

I-TEQ (NATO/CCMS) excl. LOQ 

I-TEQ (NATO/CCMS) incl. LOQ 

PFOR 

Perfluor-n-octaansuifonzuur (PFOS) 

PFOR vertakt 

PFOS vertakt 

Uitbesteding onderzoek  

Eenheid 

ng/kg ds 

ng/kg ds 

ng/kg ds 

ng/kg ds 

ng/kg ds 

ng/kg ds 

ng/kg ds 

ng/kg ds 

ng/kg ds 

ng/kg ds 

ng/kg ds 

pg/kg ds 

pg/kg ds 

pg/kg ds 

pg/kg ds  

1 

2.60 2) 

0.686 2) 

< 0.405 2) 

0.462 2) 

3.69 2) 

1.03 2) 

< 4.71 2) 

1.81 2) 

2.06 2) 

1.71 2) 

1.96 2) 

<0.1 3) 

<0.1 3) 

<0.1 3) 

<0.1 3)  

2 

1.69 2) 

0.504 2) 

< 0.440 2) 

0.549 2) 

2.64 2) 

0.800 2) 

3.58 2) 

1.34 2) 

1.64 2) 

1.27 2) 

1.59 2) 

< 0.1 3) 

< 0.1 3) 

< 0.1 3) 

< 0.1 3) 

3 

8.26 2)  

1.60 2)  

< 0.628 2)  

0.579 2) 

10.5 2) 

3.43 2) 

15.3 2) 

3.94 2) 

4.18 2) 

4.02 2) 

4.26 2) 

< 0.1 3) 

< 0.1 3) 

< 0.1 3) 

< 0.1 3) 

Zie bijl. 3) 

4 

4.89 2) 

1.31 2) 

< 0.483 2) 

0.666 2) 

6.71 2) 

1.96 2) 

8.40 2) 

2.73 2) 

2.98 2) 

2.71 2) 

2.96 2) 

< 0.1 3) 

< 0.1 3) 

< 0.1 3) 

< 0.1 3)  

0.739 2) 

0.474 2) 

< 0.425 2) 

0.506 2) 

1.43 2) 

< 0.404 2) 

< 3.40 2) 

1.07 2) 

1.41 2) 

1.02 2) 

1.36 2) 

< 0.1 3) 

< 0.1 3) 

< 0.1 3) 

< 0.1 3) 

Zie bijl. 3) 

Nr. Monsteromschrijving 
1 MM 1-1 (0-700) 
2 MM 2-1 (0-700) 
3 MM 3-1 (0-700) 
4 MM 4-1 (0-700) 
5 MM 6-1 (0-500) 

turofins finedytico O.V. 

Cildeweg 42-46 	Tel. *31 (0)34 242 63 00 
3771 MB Borneveld 	Fox +31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 	 info-env@eu 
3770 Al Omneveld Nl Site wwnv.eurofins.n 

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.001 



18021762 
RTM Moerdijk 
18021763 

Certificaatnummer/Versie 
Startdatum 
Rapportctgedatum 
Bijlage 
Pagina 

2018036394/1 
14-Mar-2018 
06-Apr-2018/15:37 
A,B,C 
3/4 

Grond (AS3000) 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

ng/kg ds 

ng/kg ds 

ng/kg ds 

ng/kg ds 

ng/kg ds 

ng/kg ds 

<5.0 1)  

310 1)  

1300 1)  

< 0.188 2)  

0.374 2)  

< 0.502 2)  

0.607 2)  

< 0.502 2)  

8.46 2)  

pti eurofins 

Analysecertificaat 
Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 

Monsternemer 
Monstermatriz 

arta,lyticc.' 

S 

Q 

S 

Q 

Q 

Q 

S 

Analyse 

Voorbehandeling 
Cryogeen malen A53000 

Bodemkundige analyses 
Droge stof 

Metalen 

Aluminium (Al) 

Beryllium (Be) 

Iizer(Fe) 

Magnesium (Mg) 

Fosfor totaal (P) 

Fosfor totaal (PO4) 

Fosfor totaal (P205) 

Tellurium (Te) 

Somparameter organohalogeen verbindingen 
EOX 

	

Eenheid 	 6 

Uitgevoerd 

	

% (m/m) 	92.7 

	

mg/kg ds 	7400 

	

mg/kg ds 	<1.0 

	

mg/kg ds 	12000 

	

mg/kg ds 	5300 

	

g/kg ds 	0.41 

	

g/kg ds 	1.3 

	

g/kg ds 	0.94 

	

mg/kg ds 	<2.0 

	

mg/kg ds 	<0.10 

Anorganische verbindingen 
Bromide 

S Chloride 

Sulfaat 

Uitbesteed / Overig onderzoek 
2378TetraCDD 

12378-PentaCDD 

123478-NexaCDD 

123678-HezaCDD 

123789-HexaCDD 

1234678-NeptaCDD 

OctaCDD 

2378-TetraCDF 

12378-PentaCDF 

23478-PentaCDF 

Nr. Monsteromschrijving 
6 MM5-1 (0-500) 

,,OtSerao 	Q: door ere geoccreffiteetde verrichting 
31." 

.rk 	RP04 erkende verrichte,* 

Eurofins iinotirtico 

Cildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 
3771 NO Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 	 E-sioil info-env@eu 
3770 Al Barneveld NL Site vranv.eurofins_n  

BNP Puntigs S.R. 227 9245 25 
IBPN: lit71BNPO0227924525 

BITUVIIT No. L8043.14.583.801 

Eurofins Racilytico B.V. is 150 14001: 2004 getertificeerr. door TUT 
en erkend door het Vlaamse Cewest (09011 en Dep_ Omgeving), 	 TESTEN 



18021762 
ATM Moerdijk 
18021763 

Certificaatnummer/Versie 
Startdatum 
Rapportagedatum 
Bijlage 
Pagina 

2018036394/1 
14-Mar-2018 
06-Apr-2018/15:37 
A,B,C 
4/4 

Grond (AS3000) 

ti eurofins 

Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 

Monsternemer 
Monstermatrix 

airtaissrticoe)  

Analyse 
	 Eenheid 

	
6 

123478-HexaCDF 	 ng/kg ds 	0.733 2)  

123678-HexaCDF 
	 ng/kg ds 	< 0.419 2)  

123789-HexaCDF 	 ng/kg ds 	< 0,419 2)  

234678-HexaCDF 
	 ng/kg ds 	< 0.419 2)  

1234678-HeptaCDF 	 ng/kg ds 	1.38 2)  

1234789-HeptaCDF 	 ng/kg ds 	< 0.398 2)  

OctaCDF 	 ng/kg ds 	< 3.35 2) 

WHO(' 05) PCDD/F TEQ exci LOQ 	 ng/kg ds 	0.888 2) 

WHO('06) PCDD/F TEQ incl LOQ 	 ng/kg ds 	1.31 2) 

I-TEQ (NATO/CCMS) excl. LOQ 
	 ng/kg ds 	0.870 2) 

I-TEQ (NATO/CCMS) incl. LOQ 
	 ng/kg ds 	1.29 2) 

PFOA 	 pg/kg ds 	< . 1 3)  

Perfluor-n-octaansulfonzuur (PF05) 
	pg/kg ds 	< 0 . 1 3)  

PFOA vertakt 	 pg/kg ds 	< 0 . 1 3)  

PF05 vertakt 	 Lig/kg ds 	< 0 . 1 3)  

Uitbesteding onderzoek 
	

Zie bijl. 3)  

Nr. Monsteromschrijving 
6 MM5-1 (0-500) 

Eurofins anotytice 8. V. 

Cildeweg 42-46 	TeL *31 (0)34 242 63 00 
3771 NB Oorneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 	 info-env@eu 
3770 fit earrieveld NL Site www_eurofins.n  

BNP Panbos S.A. 227 9245 25 
1811:141.71B6P10227924525  

Q: door eva geoccrediteetde verrichting 
g. RP94 erkende verrichting 
S: 	sivi  erkend. verrkhtina  

Akkoord 
Pr.codrd. 

Eurofins ilnalytico B.V. is 110 14001: 2004 gecertificeerd door TUV 
en erkend door het Vlaamse Cewest (0V11/4 en Dep. Omgeving), 	 TESTEN 

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.1301 



• eurofins 
— a. mitlyt ic<>" 

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018036394/1 
Pagina 1/1 

Monster.  nr. Boornr 	Omschrijving 	 Van Tot Barcode 	Monsteromschrijving 

9997396 
	

0540177167 	MM 1-1 (0-700) 

9997397 
	

0540177168 	MM 2-1 (0-700) 

9997398 
	

0540177169 	MM 3-1 (0-700) 

9997399 
	

0540177170 	MM 4-1 (0-700) 

9997400 
	

0540177173 	MM 6-1 (0-500) 

9997401 
	

0540177172 	MM5-1 (0-500) 

Eurofins Anolytico B.V. 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 	131.11' Pari as S.H. 227 924 25 	turofins finalyrico B.V. is lsd 14001: 2004 gecertificeerd door TUV 
3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 	 E-mail info-env@eur 
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.n  

IBAN: NL71BNPR0227924525 

BTW/VAT No. Nl 8043.14.883.801  

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVPM en Dep. Omgeving), 



eurofins 
analytic& 

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018036394/1 

Pagina 1/1 

Opmerking i) 

Indicatieve waarde; de pH ligt buiten het werkbereik. 

Opmerking 2) 

Deze bepaling is uitbesteed bij Eurofins GFR te Hamburg. 

Opmerking 3) 

Deze bepaling is uitbesteed bij L086. 

Eurofins Rnalytico B.V. 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 6 
3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 

	
IBRN: N171BNPR0227924525 

	en erkend door het Vlaamse Gewest (OVRM en Dep. Omgeving), 

P.O. Box 459 	E-mail info-env@eur•  
3770 RL Barneveld NL Site www.eurofins.n 

o. 



:;:!teurofins 
— sartztlytico° 

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018036394/1 
Pagina 1/1 

Analyse 

Cryogeen malen AS3000 

Droge Stof 

Aluminium (Al) 

Berylium (Be) 

IJzer (Fe) 

Magnesium (Mg) 

ICP-MS P totaal 

Tellurium (Te) 

Bromide 

Chloride (ionchromatografie) 

Sulfaat (ionchromatografie) 

Dioxines (uitbesteed) 

PFOS/PFOA 

Uitbesteding Omegam  

Methode 

W0106 

W0104 

W0423 

W0423 

W0423 

W0423 

W0423 

W0423 

W0504 

W0504 

W0504 

W0004 

W0004 

W0004  

Techniek 

Voorbehandeling 

Gravimetrie 

ICP-MS 

ICP-MS 

ICP-MS 

ICP-MS 

ICP-MS 

ICP-MS 

Ionchromatografie 

Ionchromatografie 

Ionchromatografie 

Uitbesteed 

Uitbesteed 

Uitbesteed 

Methode referentie 

Cf. AS3000 

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934 

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 

Cf. pb 3050-1/2 & cf.NEN-EN-ISO 17294-2 

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 

Cf.pb 3050-1/2 & cf.NEN-EN-ISO 17294-2 

Eigen methode 

Cf.pb 3040-2 & cf. NEN-EN-ISO 10304-1 

Eigen methode 

Uitbesteding 

Uitbesteding 

Uitbesteding 

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016. 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 
3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 	 E-mail info-env@eur 
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.n  

BNP Paribas S.R. 227 9245 25 	Eurofins Analytico B.V. is EGO 14001: 2004 gecertificeerd door TUV 
IBFINi NL71BNPR0227924525 	en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.801 



e•seurofins 
Omegam 

Eurofins Analytico B.V. 
T.a.v. 
Gildeweg 42-48 
3771 NB BARNEVELD 

2018036394 
Project 749585 
749585_certificaat_v1 
EAIJ-CPGB-WAXM-PPSV 
3 tabel(len) + 2 b jlage(n) 
(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie) 

Uw kenmerk 
Ons kenmerk 
Valiclatieref. 
Opdrachtverificatiecode 
Bijlage(n) 

Amsterdam, 26 maart 2018 

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, 

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

Eurofins Omegam 	 T +3140)20-597 66 80 
	

IBAN NL 16 BNPA 0227667980 
Wenckbachweg 120 
	

BIC BNPANL2A 
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com 

	BTW nr. NL8139.67.132.1301 
Nederland 
	 www.omegam.n1 

	
KvK nr. 34215654 



Omegam itS1j, 
iiAtlri 

Tabel 1 van 3 

eurofins 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 749585 
Project omschrijving 	 : 2018036394 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Monsterreferenties 
5625832 = 09997396 
5625833 = 09997397 
5625834 = 09997398 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 	 13/03/2018 	13/03/2018 	13/03/2018 
Ontvangstdatum opdracht 	 16/03/2018 	16/03/2018 	16/03/2018 
Startdatum 	 16/03/2018 	16/03/2018 	16/03/2018 
Monstercode 	 5625832 	 5625833 	 5625834 
Matrix 	 Grond 	 Grond 	 Grond 

Algemeen onderzoek - fysisch 
Q droge stof 
	

90,1 	 91,3 	 89,5 

Organische parameters - gehalogeneerd 
Brandvertragers: 

PFOA lineair 	 pg/kg ds 	< 0,1 
	

< 0,1 	 < 0,1 
PFOA vertakt (semi-kwantitatief) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
PFOS lineair 	 pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
PFOS vertakt (semi-kwantitatief) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 

	
< 0,1 

som PFOA (semi-kwantitatief) 	pg/kg ds 	 0,1 	 0,1 	 0,1 
som PFOS (semi-kwantitatief) 	pg/kg ds 	 0,1 	 0,1 	 0,1 

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). 
Opdrachtverificatiecode: EAIJ-CPGB-WAXM-PPSV Ref.: 749585_certificaat_v1 



tiem eurofins 
I Omgaf]] 

Tabel 2 van 3 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 749585 
Project omschrijving 	 : 2018036394 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Monsterreferenties 
5625835 = 09997399 
5625836 = 09997400 
5625837 = 09997401 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 	 13/03/2018 	13/03/2018 	13/03/2018 
Ontvangstdatum opdracht 	 16/03/2018 	16/03/2018 	16/03/2018 
Startdatum 	 16/03/2018 	16/03/2018 	16/03/2018 
Monstercode 	 5625835 	 5625836 	 5625837 
Matrix 	 Grond 	 Grond 	 Grond 

Algemeen onderzoek - fysisch 
Q droge stof 
	

90,6 	 94,2 	 93,8 

Organische parameters - gehalogeneerd 
Brandvertragers: 

PFOA lineair 	 pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
PFOA vertakt (semi-kwantitatief) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
PFOS lineair 	 pg/kg ds 	< 0,1 

	 < 0,1 	 < 0,1 
PFOS vertakt (semi-kwantitatief) pg/kg ds 	< 0,1 

	 < 0,1 	 < 0,1 

som PFOA (semi-kwantitatief) 	pg/kg ds 	 0,1 	 0,1 	 0,1 
som PFOS (semi-kwantitatief) 	pg/kg ds 	 0,1 	 0,1 	 0,1 

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). 
Opdrachtverificatiecode: EAIJ-CPGB-WARM-PPSV 

	
Ref.: 749585_certificaat_v1 
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Tabel 3 van 3 

Omegam 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 749585 
Project omschrijving 	 : 2018036394 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

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. 

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

Opdrachtverificatiecode: EAIJ-CPGB-WAXM-PPSV 	 Ref.: 749585_certificaat_v1 



eu rofi ns 
Omegarn TEM 

AvAttt  
Bijlage 1 van 2 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 749585 
Project omschrijving 	 : 2018036394 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Barcodeschema's 

Monstercode Uw referentie 	 monster 	diepte 	barcode 

5625832 	09997396. 	 09997396 	 1102472508 

5625833 	09997397 
	

09997397 	 1102472327 

5625834 	09997398 
	

09997398 	 1102472501 

5625835 	09997399 
	

09997399 	 1102472548 

5625836 	09997400 
	

09997400 	 1102472569 

5625837 	09997401 
	

09997401 	 1102472450 

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

Opdrachtverificatiecode: EAIJ-CPGB-WAXM-PPSV 	 Ref.: 749585_certificaat_v1 



Omegam IlS11 
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Bijlage 2 van 2 

titi eurofins 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 749585 
Project omschrijving 	 : 2018036394 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Analysemethoden in Grond 
In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze 
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins 
Omegam BV. 

Droge stof 	 : Eigen methode 

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

Opdrachtverificatiecode: EAIJ-CPGB-WAXM-PPSV 	 Ref.: 749585_certificaat_v1 



Met vriendelijke groet, 

Eurofins Analytico B.V. 

eurofins 
ariaalytico' 

Omgevingsdienst Midden en west Brabant 
T.a.v. 
Postbus 75 
5000 AB Tilburg 

Analysecertificaat 

Datum: 22-Mar-2018 

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. 

Certificaatnummer/Versie 	2018036383/1 
Uw project/verslagnummer 	18021762 
Uw projectnaam 	 ATM Moerdijk 
Uw ordernummer 	 18021763 
Monster(s) ontvangen 	 14-Mar-2018 

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel warden gereproduceerd. 
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object. 

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. zonder tegenbericht warden de monsters nadien afgevoerd. 
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de stondaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst. 

Bewaren tot: 
Datum: 	 Naam: 	 Handtekening: 

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vraaen hebben verzoeken wii U contact op A nemen met de afdeling verkoop en Advies. 

Eurofins Analytico B.V. 

Cildeweg 42-46 
3771 NB Barneveld 
P.O. Box 459 
3770 AL Barneveld NL  

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fax +31 (0)34 242 63 99 
E-mail info-env 
Site www.eurof 

BNP Paribas 5.0. 227 9245 25 
150N: N171BNP110227924525 

BTW/VAT No. Nl. 5043.14.883.501 

Eurofins Analytico B.V. is 150 14001: 2004 gecertificeerd door TOV 
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

en doei. de. 



18021762 
ATM Moerdijk 
18021763 

Certificaatnummer/Versie 
Startdatum 
Rapportagedatum 
Bijlage 
Pagina 

2018036383/1 
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Bouwstof (BSB/AP04) 

,eltswe, 
red  

akr 

9: door ave geoccrerfiteerde verrichting 
Rins erkende verrichting 

13-Mar-2018 9997317 

Ceurofins 

Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 

Monsternemer 
Monstermatrix 

conalyt 

Analyse 

Voorbehandeling 

Hoeveelheid aangeleverd monster 

A Massa percentage artefacten 

Bodemkundige analyses 

Q Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler 

(1kg) 

A Droge stof 

A Organische stof 

A Lutum  

	

kg 	14.3 	14.8 	14.6 	14.7 	13.6 

	

% (m/m) 	<1.0 	<1.0 	<1.0 	<1.0 	<1.0 

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd 

Eenheid 
	

1 
	

2 	 3 
	

4 

	

% (m/m) 	89.6 	90.3 	90.1 	90.0 	93.2 

	

% (m/m) ds 	1.6 	1.3 	1.2 	1.2 	<0.7 

	

% (m/m) ds 	1.1 	1.2 	1.9 	2.4 	1.4 

Metalen 

Arseen (As) 

A Barium (Ba) 

A Cadmium (Cd) 

A Chroom (Cr) 

A Kobalt (Co) 

A 	Koper (Cu) 

A 	Kwik, niet vluchtig (Hg) 

A Nikkel (Ni) 

A Molybdeen (Mo) 

A Lood (Pb) 

A Zink (in) 

A Antimoon (5b) 

A Seleen (Se) 

A Vanadium (V) 

Minerale olie 

Minerale olie (C10-C12) 

Minerale olie (C12-C16) 

Minerale olie (C16-C21) 

Minerale olie (C21-C30) 

Minerale olie (C30-C35) 

Minerale olie (C35-C40) 

Nr. Nonsteromschrijving 
1 MM 1 (0-700) 
2 MM 2 (0-700) 

3 MM 3 (0-700) 
4 MM 4 (0-700) 
5 	MM 6 (0-500) 

turofins Rnetytko e.v. 

Cildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 
3771 NS Beenveld Fax +31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 	 info-env@eu  
3770 01 Borneveid NL Site www.eurofins_n 

mg/kg ds 	8.7 	9.7 	7.7 	8.3 	7.4 

mg/kg ds 	65 	70 	75 	90 	120 

mg/kg ds 	0.55 	0.54 	0.60 	0.54 	0.58 

mg/kg ds 	32 	32 	29 	30 	28 

mg/kg ds 	6.6 	6.7 	6.1 	6.5 	5.9 

mg/kg ds 	36 	27 	23 	46 	26 

mg/kg ds 	0.38 	0.42 	0.27 	0.29 	<0.050 

mg/kg ds 	24 	25 	21 	23 	21 

mg/kg ds 	4.4 	4.9 	3.4 	3.4 	2.2 

mg/kg ds 	87 	83 	60 	64 	82 

mg/kg ds 	160 	170 	120 	120 	120 

mg/kg ds 	2.5 	2.8 	1.7 	1.9 	5.3 

mg/kg ds 	<1.5 	<1.5 	<1.5 	<1.5 	<1.5 

mg/kg ds 	44 	45 	41 	45 	37 

mg/kg ds 	<2.0 	<2.0 	<2.0 	<2.0 	<2.0 

'ge hee' 
BNP ~bos S.R. 227 9245 25 	Euro ins lino ico B_V_ is ISO 14001: 2004 getertifiteer oor TW 
HM: N171BNPRO227924525 	en erkend door het Vlaamse Cewest (0V011 en Dep_ Omgeving), 	TESTEN 

BTW/VAT No.  8063.14.003.1301 



door eva geoccrerfiteerde verrichting 
IC 01.04 erkende verrichting 

,o‘T,SWil 

OA  
ua t. 
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,<;;. 

-oe hee'  

13-Mar-2018 
	9997317 

eurofins 

Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 

Monsternemer 
Monstermatrix 

artalytico°  

18021762 
RTM Moerdijk 
18021763 

Bouwstof (BSB/f1PO4)  

Certificoatnummer/Versie 
Startdatum 
Rapportagedatum 
Bijlage 
Pagina  

2018036383/1 
14-Mar-2018 
22-Mar-2018/13:01 
R,B,C,D 
2/10 

Analyse 

R Minerale olie totaal (C10-C40) 

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB 

R alfa-HCH 

A beta-HCH 

R gamma-HCH 

delta-HCH 

R Hexochloorbenzeen 

A Heptachloor 

R Heptachloorepoxide(cis- of A) 

A Heptachioorepoxide(trans- of B) 

A Hexachloorbutadieen 

A 	Aldrin 

A 	Dieldrin 

R Endrin 

R 	Isodrin 

• Telodrin 

R alfa-Endosulfan 

R Endosulfonsulfaat 

R alfa-Chloordaan 

• gamma-Chloordaan 

fl o,p'-DDT 

A p,p'-DDT 

• o,p'-DDE 

A p,p'-DDE 

fl o,p'-DDD 

• p,p'-DDD 

A HCH (som) (factor 0,7) 

R 	Drins (som) (factor 0,7) 

• Heptachloorepoxide (som) ( 

R DDD (som) (factor 0,7) 

R 	DDE (som) (factor 0,7)  

	

Eenheid 	1 	2 	3 	4 	5 

	

mg/kg ds 	<20 	<20 	<20 	<20 	<20 

	

mg/kg ds 	0.0030 	0.0086 	0.0026 	0.0016 	0.0025 

	

mg/kg ds 	0.015 	0.026 	0.029 	0.030 	0.0079 

	

mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	<0.0020 	<0.0020 	<0.0020 	<0.0020 	<0.0020 

	

mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 	<0.0010 

	

.../4. ele 	M AI 0 	i'l MI a 	fl n19 	n nv, 	n n11 

Nr. Monsteromschrijving 
1 MM 1 (0-700) 
2 MM 2 (0-700) 
3 	MM 3 (0-700) 
4 	MM 4 (0-700) 
5 MM 5 (0-500) 

rurofins anolytkcoD.V. 

Cildeweg 42-46 	Tel +31 (0)34 242 63 00 
3771 KB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 

P.O. Box 459 	 info-env@eu 
3770 Al Omneveld Nl Site www.eurofins.n  
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mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds  

0.053 

<0.050 

<0.060 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

0.37 

0.058 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

0.37  

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

0.35 

13-Mar-2018 
	 9997317 

Q: door 114 peoccreffiteerde vin-lating 
RP04 erkende ,.,richting 

Euro ins Lino ytico B.V.. is ISO 14001: 2004 pecertificeer oor TIN 1M IN\ 
en erkend door het vlaamse Cewest (OVAM en Dep. Omgeving), 	 TESTEN 

eti~eitsw6 

0 
0„. -'he h e0 

BNP Pordias S.A. 227 9245 25 
NL71BNPR0227924525 

eurofins 

Analysecertificaat 
Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 

Monsternemer 
Monstermatrix 

Etinalyt leo° 

18021762 
ATM Moerdijk 
18021763 

Bouwstof (BSB/AP04)  

Certificaatnummer/Versie 
Startdatum 
Rapportagedatum 
Bijlage 
Pagina  

2018036383/1 
14-Mar-2018 
22-Mar-2018/13:01 
A,B,C,D 
3/10 

	

1 	 2 	 3 

	

0.0014 1) 	0.0014 1) 	0.0014 1) 

	

0.0042 0 	0.0042 0 	0.0042 1)  

	

0.0014 0 	0.0014 1) 	0.0014 1) 

	

0.032 	0.048 	0.044 

	

0.032 	0.048 	0.044 

Analyse 

A 	DDT (som) (factor 0,7) 

A 	DDX (som) (factor 0,7) 

A 	Chloordaan (som) (factor 0,7) 

A OCB (som) LB (factor 0,7) 

A 	OCB (som) W8 (factor 0,7) 

Polychloorbifenylen, PCB 

A PCB 28 

A PCB 52 

A PCB 101 

A PCB 118 

A PCB 138 

A PCB 153 

A PCB 180 

A PCB (som 7) (factor 0,7) 

Eenheid 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds  

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

0.0049 1)  

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

0.0049 t)  

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

0.0049 1)  

4 

0.0014 1)  

0.0042 1)  

0.0014 ° 

0.045 

0.045 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

0.0049 

5 

0.0014 1) 

0.0042 1) 

0.0014 1) 

0.024 

0.024 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

0.0049 1) 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

0.35 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

0.35 

A Naftaleen 

A Fenanthreen 

A Anthraceen 

A Fluorantheen 

A Benzo(a)anthraceen 

A Chryseen 

A Benzo(k)fluorantheen 

A Benzo(a)pyreen 

A Benzo(ghi)peryleen 

A Indeno(123-cd)pyreen 

A 	PAK VROM (10) (factor 0,7) 

Fysisch-chemische analyses 
Meettemperatuur (pH-CaCII 

A Zuurgraad (01-CaC12) 

Cyanide 

Nr. Monsteromschrijving 
1 MM 1 (0-700) 
2 MM 2 (0-700) 
3 MM 3 (0-700) 
4 MM 4 (0-700) 

MM 5 (0-500) 

atrofie, Racitytico B.V. 

Cildeweg 42-46 	TeL .31 (0)34 242 63 00 
3771 MB Bornereld 	fax +31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 	 E-mail info-enr@eu 
3770 PL Barnereld NL Site www.eurofins.n 
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Analysecertificaat 

Uw project/verslagnumffier 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 

Monsternemer 
Monstermatrix 

gartalyt ico° 

18021762 
RTM Moerdijk 
18021763 

Bouwstof (BSB/RP04)  

Certificaatnummer/Versie 
Startdatum 
Rapportagedatum 
Bijlage 
Pagina  

2018036383/1 
14-Mar-2018 
22-Mar-2018/13:01 
R,B,C.D 
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3 

<1.0 

<1.0 

<3.0 

Analyse 

R Cyanide vrij 

R Cyanide totaal 

R Cyanide complex (mathematisch) 

Uitbesteed / Overig onderzoek 
Overig onderzoek 

	

Eenheid 	 1 	 2 

	

mg/kg ds 	<1.0 	 <1.0 

	

mg/kg ds 	<1.0 	 <1.0 

	

mg/kg ds 	<3.0 	 <3.0 

4 

<1.0 	 <1.0 

<1.0 	 <1.0 

<3.0 	 <3.0 

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd 

Nr. Monsteromschrijving 
1 MM 1 (0-700) 
2 MM 2 (0-700) 
3 MM 3 (0-700) 
4 MM 4 (0-700) 
5 MM 5 (0-500) 

,Le ‘t.$ 

O 
Q: deer Iva geaccrediteerd, verrichting 
a: Ante erkende verrichting 

13-Mar-2018 
	 9947317 

Cildeweg 42-46 	Tel +31 (0)34 242 63 00 
3771 88 Borneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 	 info-env@eu 
3770 PL Borneveid HL Site www.eurofins.n  
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Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
• Benzeen 

A Tolueen 
0.14 0.16 0.080 0.077 mg/kg ds 

9997322 13-Mar-2018 

A Ethylbenzeen 
A o-Xyleen 
A 	m, p-Xyleen 

• Xylenen (som) factor 0.7 

09 (150-170) 11 (180-200) 12 (420-450) 13 nim-39A1 14 (410-430) 16 (430-450) 
gealtswea 	Q: do« su aar:ome:Humde mrichtiree 

ci 	111.94 «kende ~Min. 

Nr. Monsteromschrijving 
6 MM 6 (0-500) 
7 	02 (380-400) 03 (280-300) 
8 04 (300-320) 05 (300-320) 
9 09 (520-540) 10 (80-100) 1 
10 

eurofins 

Analysecertificaat 
Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 

Monsternemer .  
Monstermatrix 

ainalytico' 

18021762 
ATM Moerdijk 
18021763 

Bouwstof (BSB/AP04)  

Certificaatnummer/Versie 
Startdatum 
Rapportagedatum 
Bijlage 
Pagina  

2018036383/1 
14-Mar-2018 
22-Mar-2018/13:01 
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Analyse 

Voorbehandeling 
A Hoeveelheid aangeleverd monster 

A Massa percentage artefacten 

Bodemkundige analyses 

Q Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler 
(1kg) 

A Droge stof 

A Organische stof 

A lutum 

Metalen 
A Arseen (As) 

A Barium (Ba) 

A Cadmium (Cd) 

A Chroom (Cr) 

A Kobalt (Co) 

A 	Koper (Cu) 

A 	Kwik, niet vluchtig (Hg) 

A Nikkel (Ni) 

A Molybdeen (Mo) 

R lood (Pb) 

A Zink (Zn) 

A Antimoon (Sb) 

A Seleen (5e) 

A Vanadium CO 

	

Eenheid 
	

6 
	

7 
	 9 	 10 

	

kg 	14.0 

	

% (m/m) 
	

<1.0 

Uitgevoerd 

	

% (m/m) 
	

93.3 
	

88.8 	 88.1 
	

89.9 	 89.1 

	

% (m/m) ds 	0.7 

	

% (m/m) ds 	1.1 

	

mg/kg ds 	7.1 

	

mg/kg ds 	130 

	

mg/kg ds 	0.60 

	

mg/kg ds 	 25 

	

mg/kg ds 	5.7 

	

mg/kg ds 	 28 

	

mg/kg ds 	<0.050 

	

mg/kg ds 	 20 

	

mg/kg ds 	2.2 

	

mg/kg ds 	 69 

	

mg/kg ds 	120 

	

mg/kg ds 	3.9 

	

mg/kg ds 	<1.5 

	

mg/kg ds 	 35 

cr 
Eurofins gnolytko e.9. 

Cildesreg 42-46 	Tel. *31 (0)34 242 63 00 
3771 NO Barneveld 	Fox +31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 	 E-mail info-env@eu 
3770 AL Barneveld NL Site vnvw.eurofins_n  
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mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.010 

<0.10 

<0.10 

<0.050 

<0.050 

<0.10 

<0.10 

<0.10 

<0.050 
0.14 1) 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

0.10 1) 

<0.060 

<0.060 

<0.050 

<0.050 

<0.010 

<0.10 

<0.10 

<0.050 

<0.050 

<0.10 

<0.10 

<0.10 

<0.050 

0.14 1) 

<0.050 

<0.060 

<0.050 

0.10 1) 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.010 

<0.10 

<0.10 

<0.050 

<0.050 

<0.10 

<0.10 

<0.10 

<0.050 

0.14 1) 

<0.050 

<0.060 

<0.050 

0.10 I) 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.010 

<0.10 

<0.10 

<0.050 

<0.050 

<0.10 

<0.10 

<0.10 

<0.050 

0.14 1) 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

0.10 t) 

<2.0 

<3.0 

<3.0 

<6.0 

<3.0 

urofins 
- artalytico' 

Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 

Monsternemer 
Monstermatrix  

18021762 
ATM Moerdijk 
18021763 

Bouwstof (BSB/AP04)  

Certificaatnummer/Versie 
Startdatum 
Rapportagedatum 
Bijlage 
Pagina  

2018036383/1 
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22-Mar-2018/13:01 
R,B,C,D 
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Analyse 	 Eenheid 	 6 	 7 	 8 	 9 	 10 

BTEX (som) factor 0.7 	 mg/kg ds 	 0.34 	 0.36 
	

0.26 	 0.25 

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 
A Dichloormethaan 

R Trichloormethaan 

A Tetrachloormethaan 

Trichlooretheen 
R Tetrachlooretheen 

A 	1, 1-Dichloorethaan 

A 1,2-Dichtoorethaan 

R 	1,1,1-Trichloorethaan 

A 	1, 1 , 2-Trichloorethaan 

A cis 1,2-Dichlooretheen 

R trans 1,2-Dichlooretheen 

1,1-Dichlooretheen 

Vinylchloride 

R 1,2-Dichloorethenen (som) (factor 0,7) 
R 1,1-dichloorpropaan 

A 1,2-dichloorpropaan 

R 	1, 3-dichloorpropaan 

A Dichloorpropanen som factor 0.7 

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) 

Minerale olie (C12-C16) 

Minerale olie (C16-C21) 

Minerale olie (C21-C30) 

Minerale olie (C30-C35) 

Minerale olie (C35-C40) 

A Minerale olie totaal (C10-C,  

Organo chloorbestrijdingsmidc 
R alfa-HCH 

Monsteromschrijving 
MM 6 (0-500) 
02 (380-400) 03 (280-300) 
04 (300-320) 05 (300-320) 
09 (520-540) 10 (80-100) 1 
09 (150-170) 11 (180-200) 12 (420-450) 13 non-19M t4 (410-430) 16 (430-450) 

„„kt‘t•SPfe,g 	g: door eva geaccrediteerd* verrichting 
e, 	P: 111,04 erkende verrichting 
"t -t. 

Ettegfitte anolytko B.V. 

Nr. 
6 
7 
8 
9 
10 

' '>:,!‘,1k, 

13-Mar-2018 
	 9997322 

Cildeweg 42-46 	TeL +31 (0)34 242 63 00 
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BTW/VAT No. NL 5043.14.853.1301  
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Certificaatnummer/Versie 
Startdatum 
Rapportagedatum 
Bijlage 
Pagina 

2018036383/1 
14-Mar-2018 
22-Mar-2018/13:01 
A,B,C,D 
7/10 

Eenheid 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kgs  

6 

0.0078 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0020 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

0.016 

0.0021 1)  

0.0014 I)  
0.0014 1) 

7 	 8 	 9 	 1.0 

ititi eurofins 
aiialytico  

Analysecertificaat 
Uw project/verslagnummer 	18021762 
Uw projectnaam 	 ATM Moerdijk 
Uw ordernummer 	 18021763 

Monsternemer 
Monstermatrix 	 Bouwstof (BSB/AP04) 

Analyse 

beta-HCH 

• gamma-HCH 

• delta-HCH 

• Hexachloorbenzeen 

A Heptachloor 

• Heptachloorepoxide(cis- of A) 

• Heptachloorepoxide(trans- of B) 

• Hexachloorbutadieen 

• Aldrin 

A 	Dieidrin 

A Endrin 

• Isodrin 

• Telodrin 

• alfa-Endosulfan 

• Endosulfansulfaat 

• alfa-Chloordaan 

• gamma-Chloordaan 

o,p'-DDT 

• p,p'-DDT 

o,p'-DDE 

• p,p'-DDE 

A o,p'-DDD 

• p,p'-DDD 

• HCH (som) (factor 0,7) 

• Drins (som) (factor 0,7) 

A Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) 

A DDD (som) (factor 0,7) 

• DDE (som) (factor 0,7) 

• DDT (som) (factor 0,7) 

A DDX (som) (factor 0,7) 

A 	Chloordaan (som) (factor 0 

Nr. Monsteromschrijving 
6 MM 6 (0-500) 
7 02 (380-400) 03 (280-300) 
8 04 (300-320) 05 (300-320) 
9 09 (520-540) 10 (80-100) 1 
10 09 (150-170) 11 (180-200) 12 (420-450) 13 (3nn-19n) t4 (410-430) 16 (430-450) 

0.•ettura,g,„ 	Q: door evit geoareffitelude verrichtiog 

nkf 	
n: ~4 erkende nerrichtino 

%ik 

turofins Anolytico D.V. 

Cildeweg 42-46 	Tel. *31 (0)34 242 63 00 
3771 DB Omneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 	 info-env@eu 
3770 AL Barneveld NL Site www_eurofins.n 

i°;11111‘ 
he0 

13-Mar-2018 
	

9997322 

BNP Popbos S.R. 227 9245 25 	Euro ins Analytico B.K. is 120 14001: 2004 gecertificeerd oor NV 
IBAN: NL71BNPRO227924525 	en erkend door het Vlaamse Cewest («Mi en Dep. Omgeving), 	 TESTEN 

81W/YEIT No.  8043.14.883.801 



18021762 
ATM Moerdijk 
18021763 

Certificaat nummer/Versie 
Startdatum 
Rapportagedatum 
Bijlage 
Pagina 

2018036383/1 
14-Mar-2018 
22-Mar-2018/13:01 
A,B,C,D 
8/10 

Bouwstof (BSB/AP04) 

9 	 10 7 	 6 

A 

PCB 

PCB 

PCB 

PCB 

PCB 

PCB 

PCB 
1) 

	

Eenheid 	 6 

	

mg/kg ds 	0.029 

	

mg/kg ds 	0.029 

	

mg/kg ds 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	<0.0010 

mg/kg ds <0.0010 

	

mg/kg ds 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	0.0049 

Analyse 

• OCB (som) LB (factor 0,7) 

OCB (som) WB (factor 0,7) 

Polychloorbifenylen, PCB 

28 

62 

101 

118 

138 

163 

180 

• PCB (som 7) (factor 0,7) 

futofins anolytico 11.V. k; 
'be hees  

Ceurofins 

Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 

Monsternemer 
Monstermatrix 

a.rialyt 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
A Naftaleen 

A Fenonthreen 

• Anthraceen 

• Fluorantheen 

• Benzo(a)anthraceen 

A Chryseen 

A Benzo(k)fluorantheen 

A Benzo(a)pyreen 

Benzo(ghi)peryleen 

• Indeno(123-cd)pyreen 

A 	PAK VROM (10) (factor 0,7) 

Fysisch-chemische analyses 

Meettemperatuur (pH-CaCl2) 

A Zuurgraad (pH-CaCl2) 

Cyanide 
A Cyanide vrij 

A Cyanide totaal 

A Cyanide complex (mathemat 

	

mg/kg ds 	<0.050 

	

mg/kg ds 	<0.050 

	

mg/kg ds 	<0.050 

	

mg/kg ds 	<0.050 

	

mg/kg ds 	<0.050 

	

mg/kg ds 	<0.050 

	

mg/kg ds 	<0.050 

	

mg/kg ds 	<0.060 

	

mg/kg ds 	<0.050 

	

mg/kg ds 	<0.050 

	

mg/kg ds 	0.35 
	1) 

	

°C 	 20 

10.4 

Nr. Monsteromschrijving 
6 MM 6 (0-500) 
7 02 (380-400) 03 (280-300) 
8 04 (300-320) 05 (300-320) 
9 09 (520-540) 10 (80-100) 1 
10 09 (150-170) 11 (180-200) 12 (420-450) 13 (3nn-19n1 t4 (410-430) 16 (430-450) 

e0t.'"fa,g 	g: door RwR geaccrediteerd«,  verrichting _4.• e 	RPO4 erkende verrichting 

13-Mar-2018 
	 9997322 

Cildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 
3771 NO Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 	 1-moil info-env@eu 
3770 Al Barneveld NL Site www.eurofins_n  

BNP Poribos S.A. 227 9245 25 
IRAN: 11171BNP00227924525 

BTW/YITT No. NL 8043.14.583,1301  

Eurofins Anolytico B.V. is 150 14001: 2004 gecertificeerd door TUV 
en erkend door het Vlaamse Gewest (091114 en Dep_ Omgeving), 	 TESTEN 



titi eurofins 
-- analyticoe' 

Analysecertificaat 
Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 

Monsternemer 
Monstermatrix  

18021762 
ATM Moerdijk 
18021763 

Bouwstof (BSB/AP04)  

Certificaatnummer/Versie 
Startdatum 
Rapportagedatum 
Bijlage 
Pagina  

2018036383/1 
14-Mar-2018 
22-Mar-2018113:01 
A,B,C.D 
9/10 

Analyse 
	 Eenheid 

	
6 	 7 	 8 

	 9 	 10 

Uitbesteed / Overig onderzoek 

Overig onderzoek 
	

Uitgevoerd 

Nr. Monsteromschrijving 
6 MM 6 (0-500) 
7 02 (380-400) 03 (280-300) 
8 04 (300-320) 05 (300-320) 
9 09 (520-540) 10 (80-100) 1 
10 09 (150-170) 11 (180-200) 12 (420-450) 13 (Inn-1961 t4 (410-430) 16 (430-450) 

00-5bra 	g: door Rvit geomeatopeide verrichtlaa 4:0  
0 	0: 0PO4 ',kende nerkhtin 

13-Mar-2018 
	 9997322 

EtifOfinS Anotytito D.V. 

Cildeweg 42-46 	Tel. *31 (0)34 242 63 00 
3771 NO Barnereld 	fax *31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 	 info-env@eu 
3770 K Bornereld NL Site onenv.eurofins.n  

BNP Ponbos S.R. 227 92.15 25 
IBRN: NL7IBNPR0227924525 

51W/VAT No. NL 8043.14.445.001  

Euro ns Dna "co BV. es 150 14001: 2004 pecerti mee • oor TUV 
en erkend door het Viewase Cewest (01/014 en Dep. Omgeving), 	 TESTEN 



mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

Mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.010 

<0.10 

<0.10 

<0.050 

<0.050 

<0.10 

<0.10 

<0.10 

<0.050 

0.14 t) 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.010 

<0.10 

<0.10 

<0.050 

<0.050 

<0.10 

<0.10 

<0.10 

<0.050 

0.14 t) 

<0.050 

Eurofins iincifytico 

*4. eu o ins 
- analytico°  

Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 

Monsternemer 
Monstermatrix  

18021762 
ATM Moerdijk 
18021763 

Bouwstof (BSB/AP04)  

Certificaatnummer/Versie 
Startdatum 
Rapportagedatum 
Bijlage 
Pagina  

2018036383/1 
14-Mar-2018 
22-Mar-2018/13:01 
A,B,C,D 
10/10 

Analyse 

Bodemkundige analyses 

A Droge stof 

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 

Benzeen 

A Tolueen 

A Ethylbenzeen 

A cl-Xyleen 

A 	m, p-Xyleen 

A Xylenen (som) factor 0.7 

A 	BTEX (som) factor 0.7  

Eenheid 

% (m/m) 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds  

11 

91.2 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.10 

0.10 1)  

0.21 

12 

91.6 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.10 

0.10 

0.21 

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 

A Dichloormethaan 

A Trichloormethaan 

A Tetrachloormethaan 

A Trichlooretheen 

A Tetrachtooretheen 

A 	1 ,1-Dichloorethaan 

R 	1 , 2-Dichloorethaan 

A 1,1,1-Trichloorethaan 

A 	1, 1 , 2-Trichloorethoon 

A eis 1,2-Dichlooretheen 

A 	trans 1 ,2-Dichlooretheen 

A 	1, 1-Dichlooretheen 

Vinylchloride 

A 	1 ,2-Dichtoorethenen (som) (factor 0,7) 

A 	1 , 1-dichloorpropaan 

A 	1 , 2-dichloorpropaan 

A 	1, 3-dichloorpropoon 

A Dichloorpropanen som factc 

Nr. Monsteromschrijving 
Ij 18 (150-170) 20 (100-120) 
12 17 (200-220) 18 (300-320) 

,eyit5Wp, 

13 
tP 

tt.'. <kor helt geaccrediteerde verrichting 
AP04 erkende verrichting 

Akkoord 

Pr.codrd. 

Cildeweg 42-46 	TeL +31 (0)34 242 63 00 
3771 If8 Bornevetd 	Fox +31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 	E-mail info-env@eu 
3770 01 Borneveld NL Site www.eurofins.n  

BNP Poribos S.D. 227 9245 25 	Eurofins Onalytico B.V. is 150 14001: 2004 gecertificeerd door TIN 	lN. 
150N: t11718NP00227924525 

	
en erkend door het Vlaamse Cewest (OVRM en Dep. Omgeving), 	TESTEN 
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;;:.%eurofins 
— aaittlyt 

Bijlage (11) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018036383/1 

Pagina 1/2 

Monster nr. Boornr 	Omschrijving 	 Van 	Tot 	Barcode 	Monsteromschrijving 

9997313 	MM 1 	1 	 0 	700 	0540177167 	MM 1 (0-700) 

9997314 	MM 2 	1 	 0 	700 	0540177168 	MM 2 (0-700) 

9997315 	MM 3 	1 	 0 	700 	0540177169 	MM 3 (0-700) 

9997316 	MM 4 	1 	 0 	700 	0540177170 	MM 4 (0-700) 

9997317 	MM 5 	1 	 0 	500 	0540177173 	MM 5 (0-500) 

9997318 	MM 6 	1 	 0 	500 	0540177172 	MM 6 (0-500) 

9997319 	06 	1 	 50 	70 	T15055351 	02 (380-400) 03 (280-300) 03 (5 

9997319 07 	1 	 120 150 TL5055349 

9997319 08 	2 	 210 230 TL5055346 

9997319 02 	1 	 380 400 T15055342 

9997319 03 	1 	 280 300 T15055344 

9997319 03 	2 	 520 540 T15055343 

9997320 	04 	1 	 300 	320 	T1505534Y 	04 (300-320) 05 (300-320) 05 (6 

9997320 05 	1 	 300 320 TL5055354 

9997320 05 	2 	 600 620 T15055352 

9997320 06 	2 	 250 270 T15055350 

9997320 07 	2 	 380 400 TL5055348 

9997320 08 	1 	 80 100 T15055347 

9997321 	09 	2 	 520 	540 	T15055340 	09 (520-540) 10 (80-100) 10 (63 

9997321 	10 	1 	 80 	100 	T15055339 

9997321 10 	2 	 630 650 T15055338 

9997321 	11 	2 	 520 	540 	T15055336 

9997321 12 	1 	 350 370 T15055335 

9997321 	14 	1 	 150 	170 	TL55332U 

9997322 	09 	1 	 150 	170 	TL5055341 	09 (150-170) 11 (180-200) 12 (4 

9997322 11 	1 	 180 200 T15055337 

9997322 12 	2 

9997322 13 	1 

9997322 14 	2 

9997322 16 	1 

9997323 18 	1 

9997323 20 	1 

9997323 20 	2 

9997323 21 	1 

9997323 25 	1 	 230 250 T15055319 

9997323 26 	1 	 170 190 T15055318 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 
37711.413 Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 	E-mail info-env@eur 
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.n  

BNP Pari as S.A. 227 9245 25 	Eurofins Onolytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TUV 
IBAN: NL71BNPR0227924525 

	
en erkend door het Vlaamse Gewest (OV9M en Dep. Omgeving), 

BTW/VAT No. NL 8043.14.1383.B01 



3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 	E-mail info-env@eur 
3770 RL Barneveld NL Site www.eurofins.n 

IBRN: NL71BNPR0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVPM en Dep. Omgeving), 

as LU Ze,  de, 

eurofins 
Etinuallyticc.' 

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018036383/1 

Pagina 2/2 

Monster nr. Boornr 	Omschrijving 	 Van 	Tot 	Barcode 	Monsteromschrijving 

9997324 	17 	1 	 200 	220 	T15055329 	17 (200-220) 18 (300-320) 19 (4 

9997324 18 	2 	 300 320 T15055327 

9997324 19 	1 	 400 420 T15055326 

9997324 22 	1 	 70 90 T15055322 

9997324 23 	1 	 210 230 TL5055321 

9997324 24 	1 	 60 80 T15055320 

Eurofins finalytico B.V. 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 	BNP Panbas S.R. 227 9245 25 	Eurofins nnolytico B.V. is ISO 14001, 2004 gecertificeerd door TUV 

BTW/VRT No. NL 8043.14.883.801 



tv> eu rofi ns 
EtirtEtlyt leo°  

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018036383/1 

Pagina 1/1 

Opmerking 1) 
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 U. V. I> Lal/ 	 gcicl 111,CCIV UVVI IVY 

3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 	IBRN: NL71BNPR0227924525 	en erkend door het Vloomse Gewest (OVRM en Dep. Omgeving), 
P.O. Box 459 	 E-mail info-env@eur• • 
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.n 

o. 



OCB (25) 

OCB som AP04/AS3X 

PCB (7) 
	

W0271 	GC-MS 

PAK som AS3000/AP04 	 W0271 	GC-MS 

Cf. AP04-SG-X & SB-IV 

Cf. AP04-SG-IX/SB-III & gw.NEN-ISO 18287 

titi eurofins 
— galm lalyt ie c» ® 

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018036383/1 
Pagina 1/2 

Analyse 	 Methode 	Techniek 	 Methode referentie 

Aromaten (BTEX) 	 W0254 	HS-GC-MS 	 Cf. AP04-SG-VIII en cf. NEN6981 

DiClEtheen som AS3000 	 W0254 	HS-GC-MS 	 Cf. pb 3230-1 en NEN-EN-ISO 22155 

Aangeleverde monsterhoeveelheid 	W7101 	Voorbehandeling 	 Cf. AP04 V 

Artefacten 	 W7101 	Voorbehandeling 	 Cf. AP04 V 

Malen kaakbreker (1kg) 	 W0101 	voorbehandeling 	 Eigen methode 

Droge stof 	 W7104 	Gravimetrie 	 Cf. AP04-SG-II/SB-I & cf.NEN-EN 15934 

Organische stof AP04 	 W7109 	Gravimetrie 	 Cf. AP04-SG-IV cf. NEN 5754 

Korrelgrootte < 2 pm (lutum) 	W7173 	Sedimentatie 	 Cf. AP04-SG-III en cf. NEN 5753 

Arseen (As) AP04 	 W0423 	ICP-MS 	 Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 

Barium (Ba) AP04 	 W0423 	ICP-MS 	 Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 

Cadmium (Cd) AP04 	 W0423 	ICP-MS 	 Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 

Chroom (Cr) AP04 	 W0423 	ICP-MS 	 Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 

Kobalt (Co) AP04 	 W0423 	ICP-MS 	 Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 

Koper (Cu) 	 W0423 	ICP-MS 	 Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 

Kwik (Hg) AP04 	 W0423 	ICP-MS 	 Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 

Nikkel (Ni) AP04 	 W0423 	ICP-MS 	 Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 

Molybdeen (Mo) AP04 	 W0423 	ICP-MS 	 Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 

Lood (Pb) AP04 	 W0423 	ICP-MS 	 Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 

Zink (Zn) AP04 	 W0423 	ICP-MS 	 Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 

Antimoon (Sb) AP04 	 W0423 	ICP-MS 	 Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 

Seleen (Se) AP04 	 W0423 	ICP-MS 	 Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 

Vanadium (V) AP04 	 W0423 	ICP-MS 	 Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 

Xylenen som AS3000 	 W0254 	HS-GC-MS 	 Cf. AP04-SG-VIII & NEN EN-ISO 22155/ SBII 

VOCI(11) 	 W0254 	HS-GC-MS 	 Cf. AP04-SG-VIII en cf. NEN6981 

CKW : 1, 1-Dichlooretheen 	 W0254 	HS-GC-MS 	 Cf. AP04-SG-VIII en cf. NEN6981 

HS 
Vinylchloride 	 W0254 	HS-GC-MS 	 Cf. AP04-SG-VIII en cf. NEN6981 

1,1-dichloorpropaan 

1, 2-dichloorpropaan 

1,3-dichloorpropaan 

DiChlprop. som AS300 

Minerale Olie (C10-C40) 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 
3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 	 E-mail info-env@eur 
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.n  
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