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Analyse 	 Methode 	Techniek 	 Methode referentie 

PAK (10) (VROM) 	 W0271 	GC-MS 	 Cf. RP04-SG-IX/SB-III & gw.NEN-ISO 18287 

Zuurgraad (pH-CaCl2) 	 W0524 	Potentiometrie 	Cf. RP04-SG-I / SB-XI 

Cyanide vrij 	 W0517 	Spectrometrie (CFR) 	Cf. RPO4SG-VII en cf. NEN-ISO 17380 

Cyanide totaal 	 W0517 	Spectrometrie (CFR) 	Cf. RPO4SG-VII en cf. NEN-ISO 17380 

Cyanide complex (mathematisch) 	W- 	Berekening 	 Berekening 

Overig onderzoek (i.o.m. Rnalytico) 	P0962 	Interne procedure 	Eigen methode 

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016. 
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 
monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed. 

Analyse 	 Monster.  nr. 

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden. 

Voorbehandeling CN (DP04) 	 9997314 
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Bijlage G. Toetsingstabellen 

Deze bijlage bestaat uit 10 pagina's inclusief voorliggende 

Zaaknummer: 18021762 



Grondmonster MM 2-1 MM 1-1 
Datum van toetsing 29-3-2018 

partij Monster getoetst als 
Bodemklasse monster Klasse industrie 

Vanadium [V] 93 131 45 128 44 mg/kg ds 
Chroom [Cr] 42 59 32 32 59 mg/kg ds 
Kobalt [Co] 16,7 23,6 6,7 23,2 6,6 mg/kg ds 
Nikkel [Ni] 51 70 24 25 73 mg/kg ds 
Koper [Cu) 46 27 56 74 36 mg/kg ds 
Zink (Zn) 280 403 170 380 160 mg/kg ds 
Arseen [As] 11 16,9 9,7 15,2 8,7 mg/kg ds 
Seleen [Se] <1,1 <1,5 <1,1 <1,5 mg/kg ds 
Molybdeen (Mo] 3,32 mg/kg ds 4,4 4,9 4,4 4,9 
Cadmium [Cd] 0,67 0,93 0,54 0,95 0,55 mg/kg ds 
Antimoon 1,89 mg/kg ds 2,8 2,5 2,8 2,5 
Barium [Ba] 187 271 70 252 65 mg/kg ds 
Kwik (Hg] 0,41 0,6 0,42 0,55 0,38 mg/kg ds 
Lood [Pb] 96 83 131 137 87 mg/kg ds 

Cyanide (vrij) <1 mg/kg ds <1 <1 <1 
Cyanide (totaal) <1 <1 <1 <1 mg/kg ds 
Fosfor (P] 1,4 1,9 0,38 1,9 0,38 g/kg ds 

Fosfaat (als PO4) 1,2 (6) 1,2 (6) g/kg ds 
Chloride 420 430 mg/kg ds 
Bromide 57 (6) 56 (6) mg/kg ds 

BTEX (som) 0,36 (6) 0,34 (6) mg/kg ds 
Xylenen (som, 0.7 factor) 0,1 0,1 mg/kg ds 
Benzeen 0,5 0,8 0,16 0,7 0,14 mg/kg ds 

Tolueen 0,221 0,295 0,059 0,325 0,065 mg/kg ds 
Xylenen (som) <0,53 <0,53 mg/kg ds 
meta-/para-Xyleen (som) <0,4 <0,1 <0,4 mg/kg ds <0,1 
ortho-Xyleen <0,18 <0,05 <0,18 <0,05 mg/kg ds 

Naftaleen 0,040 0,058 0,058 0,053 0,053 mg/kg ds 
Anthraceen <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 mg/kg ds 
Fenanthreen <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 mg/kg ds 

Chryseen <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 mg/kg ds 

PAK 10 VROM mg/kg ds 0,37 0,37 

Parti 1 

Meetw GSSD Meetw GSSD GSSD gem /1,4 

METALEN 

IJzer [Fe] mg/kg ds 15000 (6) 15000 (6) 12000 (6) 12000 (6) 
Aluminium [Al] mg/kg ds 10000 (6) 10000 (6) 9800 (6) 9800 (6) 
Magnesium [Mg] mg/kg ds 4900 (6) 4900 (6) 4300 (6) 4300 (6) 
Tellurium [Te] mg/kg ds <2 (6) <2 (6) <2 (6) <2 (6) 

Beryllium [Be] mg/kg ds <1 (6) <1(6) <1 (6) <1 (6) 

ANORGANISCHE VERBINDINGEN 
Cyanide (complex, pH onbelangrijk) mg/kg ds <3 <3 2 1,4 2 

Sulfaat (als SO4) mg/kg ds 5000 5000 4500 4500 3392,9 

AROMATISCHE VERBINDINGEN 

Ethylbenzeen mg/kg ds <0,05 <0,18 <0,05 <0,18 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds 1,8 1,3 1,7 

PAK 
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg,/kg ds 0,37 0,37 

Fluorantheen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 



GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB (som 7) mg/kg ds <0,025 <0,025 
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0049 
PCB 28 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
PCB 52 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
PCB 101 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 

mg/kg ds PCB 118 <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
mg/kg ds PCB 138 <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
mg/kg ds PCB 153 <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
EOX mg/kg ds <0,1 0,4 <0,1 0,4 0,286 

Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) mg/kg ds 0,1 0,1 
1,3-Dichloorpropaan mg/kg ds <0,05 <0,18 <0,05 <0,18 
1,1-Dichloorpropaan mg/kg ds <0,05 <0,18 <0,05 <0,18 
Dichloorpropaan mg/kg ds <0,53 <0,53 
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto mg/kg ds 0,14 0,14 
cis + trans-1,2-Dichlooretheen mg/kg ds <0,70 <0,70 
1,1-Dichlooretheen mg/kg ds <0,1 <0,4 <0,1 <0,4 
cis-1,2-Dichlooretheen mg/kg ds <0,1 <0,4 <0,1 <0,4 
trans-1,2-Dichlooretheen mg/kg ds <0,1 <0,4 <0,1 <0,4 
Dichloormethaan mg/kg ds <0,05 <0,18 <0,05 <0,18 
Trichloormethaan (Chloroform) mg/kg ds <0,05 <0,18 <0,05 <0,18 
Tetrachloormethaan (Tetra) mg/kg ds <0,05 <0,18 <0,05 <0,18 
1,1-Dichloorethaan mg/kg ds <0,1 <0,4 <0,1 <0,4 
1,2-Dichloorethaan mg/kg ds <0,1 <0,4 <0,1 <0,4 
1,2-Dichloorpropaan mg/kg ds <0,05 <0,18 <0,05 <0,18 
1,1,1-Trichloorethaan mg/kg ds <0,05 <0,18 <0,05 <0,18 
1,1,2-Trichloorethaan mg/kg ds <0,05 <0,18 <0,05 <0,18 
Trichlooretheen (Tri) mg/kg ds <0,05 <0,18 <0,05 <0,18 
Tetrachlooretheen (Per) mg/kg ds <0,01 <0,04 <0,01 <0,04 
Vinylchloride mg/kg ds <0,05 <0,18 <0,05 <0,18 

BESTRIJDINGSMIDDELEN 
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor mg/kg ds 0,0014 0,0014 0 
OCB (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,032 0,048 
OCB (0,7 som, waterbodem) mg/kg ds 0,032 0,048 
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,002 <0,007 <0,002 <0,007 (6) 
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0042 0,0042 
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa mg/kg ds 0,0021 0,0021 
HCH (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,019 0,035 
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0014 
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0014 
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0014 
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0014 
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
alfa-HCH mg/kg ds 0,003 0,015 0,0086 0,043 
beta-HCH mg/kg ds 0,015 0,075 0,026 0,13 

mg/kg ds gamma-HCH <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
delta-HCH mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
Isodrin mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
Telodrin mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
Heptachloor mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,0070 <0,0070 
Aldrin mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
Dieldrin mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
Endrin mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
DDE (som) mg/kg ds <0,0070 <0,0070 
2,4-DDE (ortho, para-DOE) mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
DDD (som) mg/kg ds <0,0070 <0,0070 
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
DDT (som) mg/kg ds <0,0070 <0,0070 
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds <0,0070 <0,0070 
cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds <0,011 <0,011 
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsrr mg/kg ds 0,16 0,24 0,14 



OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds 11(6) 11 (6) <3 <3 
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds 21(6) 21 (6) <6 <6 
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 11(6) 11 (6) <3 <3 

mg/kg ds Minerale olie C35 - C40 11(6) 11 (6) <3 <3 
mg/kg ds Minerale olie C10 - C12 7 (6) 7 (6) <2 <2 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <20 <70 <20 <70 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds 11 (6) 11 (6) <3 <3 

OVERIG 
µg/kg ds 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 24,8 124 16,4 82 

Octachloordibenzodioxine µg/kg ds 237 47,3 32,3 162 
Octachloordibenzofuraan µg/kg ds <4,71 16 3,58 18 

µg/kg ds 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 3,69 18 2,64 13 
µg/kg ds 1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF 1,03 5,2 0,8 4 
µg/kg ds 1,2,3,4,7,8-HexaCDD 2,7 <0,528 1,8 0,539 
µg/kg ds 1,2,3,4,7,8-HexaCDF 2,6 13 1,69 8,5 
µg/kg ds 1,2,3,6,7,8-HexaCDD 2,41 12 1,64 8,2 
µg/kg ds 1,2,3,6,7,8-HexaCDF 0,686 3,4 0,504 2,5 
µg/kg ds 1,2,3,7,8,9-HexaCDD 1,12 5,6 0,679 3,4 

2,3,7,8-Tetrachloordibenzofuraan µg/kg ds 0,559 2,8 0,52 2,6 
µg/kg ds 1,2,3,7,8,9-HexaCDF <0,405 1,4 <0,44 1,5 
µg/kg ds 1,2,3,7,8-PentaCDD 2 0,493 2,5 0,401 
µg/kg ds 1,2,3,7,8-PentaCDF 1,6 <0,484 1,7 <0,445 
lig/kg ds 2,3,4,6,7,8-HexaCDF 0,462 2,3 0,549 2,7 
µg/kg ds 2,3,4,7,8-PentaCDF 0,575 2,9 0,553 2,8 
µg/kg ds 2,3,7,8-TetraCDD <0,182 0,64 <0,198 0,69 

Dioxine TEQ volgens WHO mg/kg ds 1,81E-06 9,27E-06 1,34E-06 7,131E-06 0,0000059 

µg/kg ds perfluoroctaanzuur <0,1 (6) <0,1(6) 
perfluoroctaansulfonaat µg/kg ds <0,1 (6) <0,1 (6) 
som vertakte PFOS-isomeren µg/kg ds <0,1 (6) <0,1(6) 

µg/kg ds som vertakte PFOA-isomeren <0,1 (6) <0,1 (6) 
µg/kg ds <0,5 (6) <0,5 (6) GenX 

pH-CaCl2 9,4 9,4 9,4 9,4 6,71 
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,004 <0,001 <0,004 <0,001 
Meettemperatuur pH-meting *C 19 19 19 19 14 

% m/m Artefacten <1 <1 
Droge stof % m/m 89,6 89,6 90,3 90,3 

1,2 Lutum 1,1 
Organische stof (humus) 1,3 1,5 

: concentratie kleiner dan de rapportagegrens 
: <= Achtergrondwaarde 
Wonen 

: Industrie 
Niet Toepasbaar > IW 

: Gestandaardiseerde meetwaarde 
: Heeft geen normwaarde 

GSSD 
6 



Partij 2 

Grondmonster MM 3-1 MM 4-1 
Datum van toetsing 29-3-2018 
Monster getoetst als partij 
Bodemklasse monster 

Meetw GSSD Meetw GSSD GSSD gem./1,4 

METALEN 
Vanadium [V] mg/kg ds 41 120 45 127 88 
Chroom [Cr] mg/kg ds 29 54 30 55 39 
Kobalt [Co] mg/kg ds 6,1 21,4 6,5 21,9 15,5 
Nikkel [Ni] mg/kg ds 21 61 23 65 
Koper [Cu] mg/kg ds 23 48 46 94 51 

WOMOM« Zink [Zn] mg/kg ds 120 285 120 279 
Arseen [As] mg/kg ds 7,7 13,5 8,3 14,4 10,0 
Seleen [Se] mg/kg ds <1,5 <1,1 <1,5 <1,1 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds 3,4 3,4 3,4 3,4 2,4 
Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,5 0,9 0,54 0,92 0,65 

mg/kg ds Antimoon 1,7 1,7 1,9 1,9 1,3 
Barium [Ba] mg/kg ds 75 291 90 332 223 
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,27 0,39 0,29 0,41 0,29 
Lood [Pb] mg/kg ds 60 94 64 100 69 
IJzer [Fe] mg/kg ds 14000 14000 (6) 15000(6) 15000 
Aluminium [Al] mg/kg ds 11000 11000 (6) 11000(6) 11000 
Magnesium [Mg] mg/kg ds 4700 (6) 4700 5000 (6) 5000 
Tellurium (Te] mg/kg ds <2 <1 (6) <2 <1 (6) 
Beryllium [Be] mg/kg ds <1 <2 (6) <1 <2 (6) 

ANORGANISCHE VERBINDINGEN 
Cyanide (complex, pH onbelangrijk) mg/kg ds <3 2 <3 2 1,4 
Cyanide (vrij) mg/kg ds <1 <1 <1 <1 
Cyanide (totaal) mg/kg ds <1 <1 <1 <1 
Fosfor [P] g/kg ds 0,47 2,4 (6) 0,42 2,1 (6) 
Sulfaat (als 504) mg/kg ds 4100 4100 (6) 4300 4300 (6) 
Fosfaat (als PO4) g/kg ds 1,5 1,3 
Chloride mg/kg ds 470 470 420 420 
Bromide mg/kg ds 69 (6) 69 61 61 (6) 

AROMATISCHE VERBINDINGEN 
BTEX (som) mg/kg ds 
Xylenen (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,1 0,4 0,1 0,385 

mg/kg ds Benzeen 0,08 0,28 0,077 0,28 0,200 
Ethylbenzeen mg/kg ds <0,05 <0,18 <0,05 <0,18 
Tolueen mg/kg ds <0,05 <0,53 <0,05 <0,53 
Xylenen (som) mg/kg ds <0,4 <0,4 
meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds <0,1 <0,18 <0,1 <0,18 
ortho-Xyleen mg/kg ds 1,3 (2) <0,05 <0,05 1,3 0,46 
Som 16 Aromatische oplosmiddelen. mg/kg ds 



0,35 0,35 PAK 
mg/kg ds <0,04 Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto <0,05 <0,04 <0,05 
mg/kg ds <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 Naftaleen 
mg/kg ds <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 Anthraceen 
mg/kg ds <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 Fenanthreen 
mg/kg ds <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 Fluorantheen 
mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 Chryseen 
mg/kg ds <0,05 <0,04 Benzo(a)anthraceen <0,05 <0,04 
mg/kg ds <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 Benzo(a)pyreen 
mg/kg ds <0,05 <0,04 Benzo(k)fluorantheen <0,05 <0,04 
mg/kg ds <0,05 <0,04 I ndeno-(1,2,3-c,d)pyreen <0,05 <0,04 
mg/kg ds <0,35 Benzo(g,h,i)peryleen <0,35 
mg/kg ds PAK 10 VROM 

<0,025 <0,025 GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
mg/kg ds 0,0049 PCB (som 7) 0,0049 
mg/kg ds PCB (7) (som, 0.7 factor) <0,004 <0,001 <0,004 <0,001 
mg/kg ds <0,004 <0,001 <0,004 <0,001 PCB 28 
mg/kg ds <0,001. <0,004 <0,001 <0,004 PCB 52 
mg/kg ds <0,004 <0,001 <0,004 <0,001 PCB 101 
mg/kg ds <0,004 <0,001 <0,004 <0,001 PCB 118 
mg/kg ds <0,004 <0,001 <0,004 <0,001 PCB 138 
mg/kg ds <0,004 <0,001 <0,004 <0,001 PCB 153 
mg/kg ds 0,1 0,1 PCB 180 
mg/kg ds <0,1 0,4 <0,1 0,4 EOX 

mg/kg ds <0,05 <0,18 Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) <0,05 <0,18 
mg/kg ds <0,05 <0,18 1,3-Dichloorpropaan <0,05 <0,18 
mg/kg ds <0,53 <0,53 1,1-Dichloorpropaan 
mg/kg ds 0,14 D ichloo rpropa a n 0,14 
mg/kg ds <0,70 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto <0,70 
mg/kg ds cis + trans-1,2-Dichlooretheen <0,4 <0,1 <0,4 <0,1 
mg/kg ds <0,1 <0,4 <0,1 <0,4 1,1-Dichlooretheen 
mg/kg ds cis-1,2-Dichlooretheen <0,1 <0,4 <0,1 <0,4 
mg/kg ds <0,05 <0,18 trans-1,2-Dichlooretheen <0,05 <0,18 
mg/kg ds <0,18 <0,05 <0,18 <0,05 Dichloormethaan 
mg/kg ds <0,05 <0,18 Trichloormethaan (Chloroform) <0,05 <0,18 
mg/kg ds <0,4 Tetrachloormethaan (Tetra) <0,1 <0,4 <0,1 
mg/kg ds <0,1 <0,4 1,1-Dichloorethaa n <0,1 <0,4 
mg/kg ds <0,05 <0,18 <0,05 <0,18 1,2-Dichloorethaa n 
mg/kg ds <0,05 <0,18 <0,05 <0,18 1,2-Dichloorpropaan 
mg/kg ds <0,05 <0,18 1,1,1-Trichloorethaan <0,05 <0,18 
mg/kg ds <0,05 <0,18 <0,05 <0,18 1,1,2-Trichloorethaan 
mg/kg ds <0,04 Trichlooretheen (Tri) <0,01 <0,04 <0,01 
mg/kg ds <0,05 <0,18 Tetrachlooretheen (Per) <0,05 <0,18 
mg/kg ds Vinylchloride 

BESTRIJDINGSMIDDELEN 
<0,007 (6) <0,007 (6) mg/kg ds <0,002 Endosulfansulfaat <0,002 

mg/kg ds DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) 0,0042 0,0042 
mg/kg ds Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa 0,0021 0,0021 
mg/kg ds HCH (som, 0.7 factor) 0,032 0,032 
mg/kg ds 0,0014 Chloordaan (som, 0.7 factor) 0,0014 
mg/kg ds 0,0014 0,0014 DDT (som, 0.7 factor) 
mg/kg ds DDD (som, 0.7 factor) 0,0014 0,0014 
mg/kg ds 0,0014 <0,004 DDE (som, 0.7 factor) 0,0014 <0,004 
mg/kg ds <0,004 <0,001 0,008 Hexachloorbutadieen <0,001 
mg/kg ds 0,058 0,0026 0,013 0,0016 0,15 alfa-HCH 
mg/kg ds 0,052 0,145 0,03 <0,004 0,029 beta-HCH 
mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 ga mma-HCH 
mg/kg ds <0,004(6) <0,004 <0,001 <0,001 delta-HCH 
mg/kg ds <0,004 <0,001 <0,004 <0,001 Isodrin 
mg/kg ds <0,004 <0,001 <0,004 <0,001 Telodrin 
mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,0070 Heptachloor 
mg/kg ds <0,004 Heptachloorepoxide <0,001 <0,0070 
mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,004 Aldrin 
mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 Dieldrin 
mg/kg ds <0,0070 <0,001 <0,004 <0,001 Endrin 
mg/kg ds <0,004 DDE (som) <0,0070 
mg/kg ds <0,001 <0,004 2,4-DDE (ortho, para-DDE) <0,001 <0,004 
mg/kg ds <0,001 <0,0070 4,4-DDE (para, para-DDE) <0,001 <0,004 
mg/kg ds <0,0070 <0,004 DDD (som) 
mg/kg ds <0,004 2,4-DDD (ortho, para-DDD) <0,001 <0,004 <0,001 
mg/kg ds <0,004 <0,001 <0,0070 4,4-DDD (para, para-DDD) <0,001 
mg/kg ds <0,0070 <0,004 DDT (som) 
mg/kg ds 2,4-DDT (ortho, para-DDT) <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
mg/kg ds <0,001 <0,004 4,4-DDT (para, para-DDT) <0,001 <0,004 
mg/kg ds <0,0070 alfa-Endosulfan <0,001 <0,004 <0,001 
mg/kg ds <0,004 Chloordaan (cis + trans) <0,0070 
mg/kg ds <0,001 <0,004 cis-Chloordaan <0,001 <0,004 
mg/kg ds <0,004 <0,001 <0,011 trans-Chloordaan <0,001 

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds <0,011 0,22 0,08 
mg/kg ds 0,22 Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm 



OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN <3 11 (6) 11 (6) <3 
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds 21(6) <6 21 (6) <6 0,0 
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds 11 (6) <3 11 (6) <3 0,0 
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 11(6) <3 11 (6) <3 0,0 
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds 7 (6) <2 7 (6) <2 0,0 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <20 <70 <20 <70 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 11 (6) <3 11 (6) <3 0,0 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds 

OVERIG 
ng/kg ds 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 83 415 45,2 226 

Octachloordibenzodioxine ng/kg ds 210 1050 109 545 
Octachloordibenzofuraa n ng/kg ds 15,3 77 8,4 42 

ng/kg ds 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 10,5 53 6,71 34 
ng/kg ds 1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF 3,43 17 1,96 9,8 
ng/kg ds 1,2,3,4,7,8-HexaCDD 1,02 5,1 0,716 3,6 
ng/kg ds 1,2,3,4,7,8-HexaCDF 8,26 41 4,89 24 
ng/kg ds 1,2,3,6,7,8-H exaCDD 6,6 33 3,78 19 
ng/kg ds 1,2,3,6,7,8-HexaCDF 1,5 7,5 1,31 6,6 
ng/kg ds 1,2,3,7,8,9-HexaCDD 2,49 12 1,54 7,7 

2,3,7,8-Tetrachloordibenzofuraan ng/kg ds 0,663 3,3 0,625 3,1 
1,2,3,7,8,9-HexaCDF ng/kg ds <0,628 2,2 <0,483 1,7 

ng/kg ds 1,2,3,7,8-PentaC00  0,523 2,6 0,557 2,8 
ng/kg ds 1,2,3,7,8-PentaCDF 0,449 2,2 <0,46 1,6 
ng/kg ds 2,3,4,6,7,8-HexaCDF 0,579 2,9 0,666 3,3 

2,3,4,7,8-PentaCDF ng/kg ds 0,849 4,2 0,835 4,2 
2,3,7,8-TetraCDD ng/kg ds <0,18 0,63 <0,188 0,66 
Dioxine TEQ volgens WHO mg/kg ds 3,94E-06 1,93E-05 2,73E-06 1,35E-05 0,0000117 

perfluoroctaanzuur µg/kg ds <0,1 (6) <0,1 (6) 
perfluoroctaansulfonaat µg/kg ds <0,1 (6) <0,1 (6) 
som vertakte PFOS-isomeren Lig/kg ds <0,1 (6) <0,1 (6) 
som vertakte PFOA-isomeren Lig/kg ds <0,1 (6) <0,1 (6) 
GenX µg/kg ds <0,5 (6) <0,5 (6) 

pH-CaCl2 9,4 9,4 9,4 9,4 6,7 
<0,004 cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 <0,001 <0,004 

Meettemperatuur pH-meting °C 19 19 19 19 14 
Artefacten % m/m <1 <1 
Droge stof % m/m 90,1 90,1 (6) 90 (6) 90 
Lutum 1,9 2,4 
Organische stof (humus) 1,2 1,2 

: concentratie kleiner dan de rapportagegrens 
: <= Achtergrondwaarde 
: Wonen 
: Industrie 
: Niet Toepasbaar > IW 
: Gestandaardiseerde meetwaarde 
: Heeft geen normwaarde 
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Partij 3 

MM 5-1 MM 6-1 Grondmonster 
Datum van toetsing 29-3-2018 
Monster getoetst als partij 

Klasse industrie Bodemklasse monster 
GSSD gem./1,4 GSSD GSSD Meetw Meetw 

METALEN 
Vanadium [V] 	 mg/kg ds 35 102 75 37 108 
Chroom [Cr] 	 mg/kg ds 52 25 46 35 28 
Kobalt [Co] 	 mg/kg ds 20,7 5,7 20 14,5 5,9 
Nikkel [Ni] 	 mg/kg ds 20 58 21 61 
Koper [Cu] 	 mg/kg ds 58 40 26 54 28 
Zink [Zn] 	 mg/kg ds 285 120 285 120 
Arseen [As] 	 mg/kg ds 7,1 12,4 9,0 7,4 12,9 
Seleen [Se] 	 mg/kg ds <1,5 <1,1 <1,5 <1,1 
Molybdeen [Mo] 	 mg/kg ds 2,2 2,2 1,57 2,2 2,2 
Cadmium [Cd] 	 mg/kg ds 1 0,6 1 0,71 0,58 
Antimoon 	 mg/kg ds 3,9 3,29 5,3 5,3 3,9 
Barium [Ba] 	 mg/kg ds 130 504 346 120 465 
Kwik [Hg] 	 mg/kg ds <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Lood [Pb] 	 mg/kg ds 82 129 69 109 85 
IJzer [Fe] 	 mg/kg ds 12000 (6) 13000 (6) 13000 12000 

7100 (6) Aluminium [Al] 	 mg/kg ds 7400 (6) 7400 7100 
7500 (6) Magnesium [Mg] 	 mg/kg ds 5300 (6) 7500 5300 

Tellurium [Te] 	 mg/kg ds <1 (6) <2 <1 (6) <2 
Beryllium [Be] 	 mg/kg ds <2 (6) <1 <2 (6) <1 

ANORGANISCHE VERBINDINGEN 
Cyanide (complex, pH onbelangrijk) 	mg/kg ds <3 <3 2 2 1,4 
Cyanide (vrij) 	 mg/kg ds <1 <1 <1 <1 
Cyanide (totaal) 	 mg/kg ds <1 <1 <1 <1 
Fosfor [P] 	 g/kg ds 2,1 0,36 1,8 0,41 
Sulfaat (als 504) 	 mg/kg ds 1900 (6) 1300 (6) 1900 1300 
Fosfaat (als PO4) 	 g/kg ds 1,3 1,1 
Chloride 	 mg/kg ds 310 310 290 290 

4 (6) Bromide 	 mg/kg ds 4 (6) <5 <5 

AROMATISCHE VERBINDINGEN 
0,21 (6) BTEX (som) 	 mg/kg ds 0,21 (6) 0,21 0,21 

Xylenen (som, 0.7 factor) 	 mg/kg ds 0,1 0,1 
Benzeen 	 mg/kg ds <0,05 <0,18 <0,05 <0,18 
Ethylbenzeen 	 mg/kg ds <0,18 <0,05 <0,18 <0,05 
Tolueen 	 mg/kg ds <0,05 <0,18 <0,05 <0,18 
Xylenen (som) 	 mg/kg ds <0,53 <0,53 
meta-/para-Xyleen (som) 	 mg/kg ds <0,1 <0,4 <0,1 <0,4 
ortho-Xyleen 	 mg/kg ds <0,18 <0,05 <0,18 <0,05 
Som 16 Aromatische oplosmiddelen 	mg/kg ds <1,1 <1,1 

PAK 
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 	mg/kg ds 0,35 0,35 
Naftaleen 	 mg/kg ds <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 
Anthraceen 	 mg/kg ds <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 
Fenanthreen 	 mg/kg ds <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 
Fluorantheen 	 mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 
Chryseen 	 mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 
Benzo(a)anthraceen 	 mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 
Benzo(a)pyreen 	 mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 
Benzo(k)fluorantheen 	 mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 	 mg/kg ds <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 
Benzo(g,h,i)peryleen 	 mg/kg ds <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 
PAK 10 VROM 	 mg/kg ds <0,35 <0,35 



GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
mg/kg ds PCB (som 7) <0,025 <0,025 
mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 PCB 28 
mg/kg ds <0,001 PCB 52 <0,004 <0,001 <0,004 
mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 PCB 101 
mg/kg ds <0,001 PCB 118 <0,004 <0,001 <0,004 
mg/kg ds PCB 138 <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
mg/kg ds <0,001 PCB 153 <0,004 <0,001 <0,004 
mg/kg ds PCB 180 <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
mg/kg ds PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 0,0049 
mg/kg ds EOX <0,1 0,4 <0,1 0,4 0,29 

mg/kg ds Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) 0,1 0,1 
mg/kg ds 1,3-Dichloorpropaan <0,05 <0,18 <0,05 <0,18 
mg/kg ds 1,1-Dichloorpropaan <0,05 <0,18 <0,05 <0,18 
mg/kg ds Dichloorpropaan <0,53 <0,53 
mg/kg ds 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto 0,14 0,14 
mg/kg ds cis + trans-1,2-Dichlooretheen <0,70 <0,70 
mg/kg ds 1,1-Dichlooretheen <0,1 <0,4 <0,1 <0,4 
mg/kg ds cis-1,2-Dichlooretheen <0,1 <0,4 <0,1 <0,4 
mg/kg ds trans-1,2-Dichlooretheen <0,1 <0,4 <0,1 <0,4 
mg/kg ds Dichloormethaan <0,05 <0,18 <0,05 <0,18 
mg/kg ds Trichloormethaan (Chloroform) <0,05 <0,18 <0,05 <0,18 
mg/kg ds Tetrachloormethaan (Tetra) <0,05 <0,18 <0,05 <0,18 
mg/kg ds 1,1-Dichloorethaan <0,1 <0,4 <0,1 <0,4 
mg/kg ds 1,2-Dichloorethaan <0,1 <0,4 <0,1 <0,4 
mg/kg ds 1,2-Dichloorpropaan <0,05 <0,18 <0,05 <0,18 
mg/kg ds 1,1,1-Trichloorethaan <0,05 <0,18 <0,05 <0,18 
mg/kg ds 1,1,2-Trichloorethaan <0,05 <0,18 <0,05 <0,18 
mg/kg ds Trichlooretheen (Tri) <0,05 <0,18 <0,05 <0,18 
mg/kg ds Tetrachlooretheen (Per) <0,01 <0,04 <0,01 <0,04 
mg/kg ds Vinylchloride <0,05 <0,18 <0,05 <0,18 

BESTRIJDINGSMIDDELEN 
mg/kg ds Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor 0,0014 0,0014 
mg/kg ds OCB (som, 0.7 factor) 0,024 0,029 
mg/kg ds OCB (0,7 som, waterbodem) 0,024 0,029 
mg/kg ds trans-Heptachloorepoxide <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
mg/kg ds Endosulfansulfaat <0,002 <0,007 <0,002 <0,007 
mg/kg ds DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) 0,0042 0,0042 

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa mg/kg ds 0,0021 0,0021 
mg/kg ds HCH (som, 0.7 factor) 0,011 0,016 
mg/kg ds Chloordaan (som, 0.7 factor) 0,0014 0,0014 
mg/kg ds DDT (som, 0.7 factor) 0,0014 0,0014 
mg,/kg ds DDD (som, 0.7 factor) 0,0014 0,0014 
mg/kg ds DDE (som, 0.7 factor) 0,0014 0,0014 
mg/kg ds Hexachloorbutadieen <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
mg/kg ds alfa-HCH 0,0025 0,0125 0,0077 0,0385 
mg/kg ds beta-HCH 0,0079 0,0395 0,0078 0,039 
mg/kg ds gamma-HCH <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
mg/kg ds delta-HCH <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
mg/kg ds Isodrin <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
mg/kg ds Telodrin <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
mg/kg ds Heptachloor <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
mg/kg ds Heptachloorepoxide <0,0070 <0,0070 
mg/kg ds Aldrin <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
mg/kg ds Dieldrin <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
mg/kg ds Endrin <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
mg/kg ds DDE (som) <0,0070 <0,0070 
mg/kg ds 2,4-DDE (ortho, para-DDE) <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
mg/kg ds 4,4-DDE (para, para-DDE) <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
mg/kg ds DDD (som) <0,0070 <0,0070 
mg/kg ds 2,4-DDD (ortho, para-DDD) <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
mg/kg ds 4,4-DDD (para, para-DDD) <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
mg/kg ds DDT (som) <0,0070 <0,0070 
mg/kg ds 2,4-DDT (ortho, para-DDT) <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
mg/kg ds 4,4-DDT (para, para-DOT) <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
mg/kg ds alfa-Endosulfan <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
mg/kg ds Chloordaan (cis + trans) <0,0070 <0,0070 
mg/kg ds cis-Chloordaan <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
mg/kg ds trans-Chloordaan <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
mg/kg ds Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) <0,011 <0,011 
mg/kg ds Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm 0,12 0,14 0,093 



OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
mg/kg ds Minerale olie C16 - C21 <3 <3 11 11 7,9 
mg/kg ds Minerale olie C21 - C30 <6 21 <6 21 15 
mg/kg ds Minerale olie C30 - C35 <3 <3 11 11 7,9 
mg/kg ds Minerale olie C35 - C40 <3 <3 11 11 7,9 
mg/kg ds Minerale olie C10 - C12 <2 <2 7 7 5 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <20 <70 <20 <70 0 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <3 11 <3 11 7,9 

OVERIG 
ng/kg ds 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 8,46 42 5,55 28 
ng/kg ds Octachloordibenzodioxine 53,4 267 19,8 99 
ng/kg ds Octachloordibenzofuraan <3,35 12 <3,4 12 
ng/kg ds 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 1,38 6,9 1,43 7,2 
ng/kg ds 1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF <0,398 1,4 <0,404 1,4 
ng/kg ds 1,2,3,4,7,8-HexaCOD 1,8 <0,502 <0,51 1,8 
ng/kg ds 1,2,3,4,7,8-HexaCDF 0,733 3,7 0,739 3,7 
ng/kg ds 1,2,3,6,7,8-HexaCDD 0,607 3 0,655 3,3 
ng/kg ds 1,2,3,6,7,8-HexaCDF <0,419 1,5 0,474 2,4 
ng/kg ds 1,2,3,7,8,9-HexaCDD <0,502 1,8 <0,51 1,8 

2,3,7,8-Tetrachloordibenzofuraan ng/kg ds 0,682 3,4 0,716 3,6 
ng/kg ds 1,2,3,7,8,9-HexaCDF <0,419 1,5 <0,425 1,5 
ng/kg ds 1,2,3,7,8-PentaCDD 0,374 1,9 0,441 2,2 
ng/kg ds 1,2,3,7,8-PentaCDF 0,47 2,4 0,509 2,5 
ng/kg ds 2,3,4,6,7,8-HexaCDF <0,419 1,5 0,506 2,5 
ng/kg ds 2,3,4,7,8-PentaCDF 0,612 3,1 3,8 0,752 
ng/kg ds 2,3,7,8-TetraCDD <0,188 0,66 <0,191 0,67 

Dioxine TEQ volgens WHO mg/kg ds 8,88E-07 5,27E-06 1,07E-06 5,75E-06 0,0000039 

perfluoroctaanzuur µg/kg ds <0,1 (6) <0,1 (6) 
perfluoroctaansulfonaat µg/kg ds <0,1 (6) <0,1 (6) 

µg/kg ds som vertakte PFOS-isomeren <0,1 (6) <0,1 (6) 
som vertakte PFOA-isomeren µg/kg ds <0,1 (6) <0,1 (6) 

µg/kg ds GenX <0,5 (6) <0,5 (6) 

pH-CaCl2 10,3 10,3 10,4 10,4 7,4 
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 
Meettemperatuur pH-meting °C 20 20 20 20 

% m/m Artefacten <1 <1 
% m/m Droge stof 93,2 93,2 93,3 93,3 

lutum 1,4 1,1 
Organische stof (humus) 0,7 0,7 

: concentratie kleiner dan de rapportagegrens 
: <= Achtergrondwaarde 
: Wonen 
: Industrie 
: Niet Toepasbaar > IW 
: Gestandaardiseerde meetwaarde 
: Heeft geen normwaarde 

,1>W0111051.1r: 
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Bijlage H. Kwaliteit, normen en normering 

Deze bijlage bestaat uit 2 pagina's inclusief voorliggende 

Zaaknummer: 18021762 



Kwaliteitsaspecten 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform het kwaliteitssysteem van het Team 
Metingen en Onderzoek van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Dit 
kwaliteitssysteem voldoet aan de norm NEN-EN-ISO/IEC 17020 en is geaccrediteerd 
door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer I 073. 
Het team Metingen en Onderzoek van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is 
door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aangewezen als erkende instantie voor 
het uitvoeren van monsternemingen bij partijkeuringen (AS SIKB 1000). 
De naleving van de kwaliteitseisen en -procedures wordt periodiek getoetst door interne 
auditors en externe auditors van de Raad voor Accreditatie. 
De uitgevoerde analyses zijn verricht door een door de RvA geaccrediteerd 
laboratorium. De analyses zijn uitgevoerd volgens de analysemethode beschreven in het 
accreditatieprogramma voor de keuring van partijen grond, bouwstoffen en 
korrelvormige afvalstoffen (AP-04). 

Regelgeving en protocollen 
• Besluit bodemkwaliteit, Besluit van 22 november 2007, houdende regels 

inzake de kwaliteit van de bodem, Staatsblad 2007, 469; 
• Regeling bodemkwaliteit, Staatscourant 13 december 2007, nr. 247 en 

onderliggende wijzigingen op deze regeling; 
• Protocol 1001, Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie, 

versie 2.1 d.d. 12-12-2013. 

protocol 1001 is onderdeel van de geaccrediteerde verrichtingen van het team Metingen 
en Onderzoek. 

Normering 
De resultaten van het onderzoek zijn conform de toetsingsregels uit de Regeling 
bodemkwaliteit getoetst aan de achtergrondwaarden (AW), de maximale waarden 
kwaliteitsklasse wonen (KW) en de maximale waarden kwaliteitsklasse industrie (KI) uit 
de Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant 13 december 2007, nr. 247) en 
onderliggende wijzigingen op deze regeling. Bij de berekening van de gemiddelde 
gehaltes zijn waarnemingen kleiner dan de detectiegrens omgerekend naar een 
rekenwaarde (0,7 x detectiegrens). Als de individuele waarnemingen kleiner zijn dan de 
detectiegrens en de detectiegrens voldoet aan de eisen uit de Regeling bodemkwaliteit, 
mag worden gesteld dat de kwaliteit voldoet aan de achtergrondwaarde. 
Voor de beoordeling van de kwaliteit van de grond wordt gebruik gemaakt van de 
Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa). BoToVa heeft als doel om meer 
eenduidigheid en kwaliteitsborging te bewerkstelligen bij de toetsing aan de normen. 
Het betreft een instrument, gefaciliteerd door de Rijksoverheid, waar ontwikkelaars van 
applicaties voor bodemtoetsing gebruik van kunnen maken als kwaliteitsborging voor 
hun applicatie. 

Zaaknummer: 18021762 



404 

PERSBERICHT 

Moerdijk, 31 augustus 2017 

Nog te bestrijden last onder dwangsom ligt al op straat 
In het najaar van 2016 is onrust ontstaan naar aanleiding van toegepaste thermisch 
gereinigde grond (TGG) bij de dijkversterking van de Westdijk te Bunschoten — 
Spakenburg. Naar aanleiding hiervan heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport 
(ILenT) een onderzoek ingesteld. Vanzelfsprekend maakte ATM als producent van TGG 
onderdeel uit van dit onderzoek. 

Het onderzoek heeft er toe geleid dat duidelijk is geworden dat er enig interpretatieverschil 
bestaat over hoe enkele passages uit een normdocument moeten worden uitgelegd. ATM 
was en is van mening dat zij geheel conform haar vergunning grond reinigt en dit ook op een 
juiste manier door onafhankelijke partijen laat keuren. 

Helaas heeft ILenT naar aanleiding van deze interpretatieverschillen gemeend aan ATM een 
zogenaamde last onder dwangsom te moeten opleggen. In de last onder dwangsom wordt 
de milieu hygiënische kwaliteit van onze TGG overigens niet in twijfel getrokken. 

Inhoudelijk kan ATM zich geheel niet vinden in de last onder dwangsom en zal hiertegen dan 
ook bezwaar aantekenen en indien nodig deze zaak ook laten toetsen door de 
bestuursrechter. 

ATM betreurt het ten zeerste dat de last onder dwangsom al op straat ligt. Wij zijn van 
mening dat zolang bezwaar en beroep nog open staan, dit een zaak is tussen ILenT en 
ATM. 

EINDE BERICHT 
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BMA Milieu 
Bodemonderzoek & .sanering 

Gemeente Westland 
Afdelin IBOR, Team Ingenieursbureau 
T.a.v. 
Postbus 150 
2670 AD NAALDWIJK 

Naaldwijk, 14 december 2015 

Betreft: 	'Plan van aanpak' bodemsanering Rusthovenlaan 22 en 30 te 's-Gravenzande in de gemeente Westland 
Projectnr.: 	PVA.2015.0269 
Pagina: 	-1/4 - 

Geachte 

Hierbij ontvangt u het 'Plan van aanpak' voor de matige tot sterke verontreinigingen met minerale olie en 
lood in de grond gelegen op de locatie Rusthovenlaan 22 en 30 te 's-Gravenzande in de gemeente Westland. 
Dit 'Plan van aanpak' zal door BMA Milieu worden afgestemd met Omgevingsdienst Haaglanden. 

PLAN VAN AANPAK 
Inleiding 
Onderhavig plan van aanpak betreft een aanvulling op het saneringsplan van 26 juni 2015 (kenmerk: 
SAN.2015.0115) en de aanvulling hierop van 1 september 2015 (kenmerk: BRF.2015.0115.01), welke een 
aantal ernstige en niet-ernstige gevallen van bodemverontreinigingen beschrijft. 

Doel 
In relatie met de aangetroffen verontreinigingen met minerale olie en lood wordt geadviseerd om de 
verontreiniging in de grond weg te nemen, vanwege navolgende redenen: 
• om risico's voor de volksgezondheid en het milieu weg te nemen c.q. te voorkomen; 
• om verspreidingrisico's (bij graafwerkzaamheden) weg te nemen; 
• bij aanwezigheid van de verontreiniging zijn bouwactiviteiten en herinrichting op het betreffende 

terreindeel niet zondermeer toegestaan. 

Verontreinigingssituatie 
Ter plaatse zijn onlangs door BMA Milieu enkele bodemonderzoeken uitgevoerd, namelijk: 

nader bodemonderzoek Rusthovenlaan 28 en 30 (kenmerk: NO.2015.0223, d.d. 19 oktober 2015); 
verkennend bodemonderzoek Rusthovenlaan nabij 22 (kenmerk: NEN.2015.0178.2, d.d. 9 november 
2015); 

- briefrapport nader bodemonderzoek Rusthovenlaan (kenmerk: BRF.2015.0223.02, d.d. 30 november 
2015). 

Uit deze onderzoeken blijkt dat nabij de woning Rusthovenlaan 30 en matige minerale olieverontreiniging 
(in de bodemlaag van 0,0 tot 0,8 m-mv) is aangetoond met een omvang van circa 80 m3. 

Nabij de woning van Rusthovenlaan 28 is zintuiglijk een lichte tot matige olieverontreiniging aangetoond, 
welke analytisch niet is bevestigd (in de bodemlaag van 0,4 tot 1,0 m-mv). De omvang wordt geschat op 
circa 60 m3. Deze verontreiniging valt buiten de herontwikkeling en wordt derhalve niet gesaneerd. 
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Nabij de Rusthovenlaan 22 is een matige minerale olieverontreiniging (in de bodemlaag van 1,0 tot 1,5 m-
mv) aangetoond met een omvang van circa 15 m3. 

Nabij de reeds gesaneerde spot VIII (Rusthovenlaan 30) is een sterke minerale olieverontreiniging (in de 
bodemlaag van 1,0 tot 1,6 m-mv) aangetoond met een omvang van circa 10 m3. 

Zie voor de verontreinigingsituatie bijgevoegde documenten. 

Op 19 november 2015 is door BMA Milieu een melding verricht ingevolge artikel 39, vierde lid, Wet 
bodembescherming (Wbb) betreffende een wijziging op het saneringsplan Rusthovenlaan 30 te 's-
Gravenzande. Door ODH is ingestemd met de wijziging (per brief van 24 november 2015, kenmerk: ODH-
2015-00735470, zaaknummer: 00439270). De wijziging heeft betrekking op (1) een restverontreiniging ter 
plaatse van vlek VI, (2) aanvullende graafwerkzaamheden ter plaatse van vlek VI, (3) ontgraving van een 
aangetroffen olie (carboleum) verontreiniging en (4) een aangetroffen demping met bodemvreemde 
materialen onder vlek I alwaar aanvullende ontgraving zal plaatsvinden. 

De wijziging onder punt 1 dient nog uitgevoerd te worden. De wijzigingen onder punt 2 en 3 zijn reeds 
uitgevoerd. De aanvullende graafwerkzaamheden (verwijderen volledige demping met bodemvreemde 
materialen) dient nog uitgevoerd te worden. Deze demping is op basis van analyseresultaten (toetsing aan de 
Wbb) matig verontreinigd met lood. De omvang van deze demping wordt geschat op circa 300 m3  (lengte 
150 m x breedte 1,5 tot 2,5 m x laagdikte maximaal 1,0 m). 

Voor onderhavige gevallen is, in het kader van de Wet Bodembescherming, geen sprake van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging. 

Saneringswijze 
De verontreinigingen met minerale olie en lood (gedempte watergang) wordt door middel van ontgraving 
gesaneerd. De verontreinigde grond wordt direct afgevoerd naar een erkende verwerker. 

Ten aanzien van de voorgenomen saneringsmaatregelen dient voor aanvang van het werk de volgende 
informatie beschikbaar te zijn dan wel de volgende meldingen te zijn gedaan: 

toestemming bevoegd gezag; 
toestemming voor de afvoer van verontreinigde grond in het kader van de Verordening 
Bedrijfsafvalstoffen; 
een afvalstroomnummer voor de afvoer van de verontreinigde grond, te verlenen door desbetreffende 
grondreiniger; 
een V&G-plan en een KLIC-melding (door aannemer). 

Ten behoeve van transport van de verontreinigde grond dient gebruik te worden gemaakt van vloeistofdichte 
containers of vrachtauto's. 

De sanering dient te worden uitgevoerd door een BRL 7000, VKB protocol 7001 gecertificeerde aannemer. 
Tijdens de saneringswerkzaamheden dient een (BRL 6000, VKB protocol 6001 gecertificeerde) 
milieukundig begeleider aanwezig te zijn. Het primaire doel van de milieukundige begeleiding is de sanering 
controleren op het milieuhygiënisch resultaat. 

Milieukundige begeleiding 
Bij de milieukundige begeleiding van bodemsanering worden twee hoofdtaken onderscheiden: 

Eerlard, 
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- de milieukundige processturing; 
- de milieukundige verificatie. 

Milieukundige processturing (milieukundige aansturing van de bodemsanering in het veld) 
De milieukundige proces sturing dient minimaal aanwezig te zijn bij werkzaamheden die het 
saneringsresultaat kunnen beïnvloeden (bijvoorbeeld grondverzet in en van verontreinigde grond, vaststellen 
van saneringsgrenzen, bemonsteren, aanbrengen van systemen, werkzaamheden rondom aan- en afvoer 
grondstromen en verwerken en controleren van de kwaliteit). 

Hieronder vallen onder meer het aangeven van de verontreinigingsgrenzen, het aangeven van de bestemming 
van vrijkomende grond- en afvalstromen, het adviseren van aannemer en opdrachtgever, 
indien de verontre'inigingsituatie afwijkt van verwachting, het adviseren met betrekking tot specifiek te 
treffen maatregelen (afhankelijk van de ervaringen tijdens de uitvoering), het toezien op de juiste plaatsing 
en instelling van installaties en het nemen van monsters ten behoeve van voortgangscontrole 
en vergunning. Dit zijn taken die vallen onder de verantwoordelijkheid van de directie. Er zijn directe 
consequenties voor de opdrachtgever in termen van financiën planning en het werken conform de 
voorschriften en bestekken (lozingsvergunning etc.). 

Milieukundige verificatie 
Het beschrijven van het eindresultaat van de sanering met als doel het bevoegd gezag in staat te stellen te 
beoordelen of de saneringsdoelstelling is bereikt, zoals die is vastgelegd in de beschikking op onderhavig 
plan. 

Daar er in het kader van de Wet bodembescherming of de zorgplicht (Wet Milieubeheer) geen 
saneringsplicht geldt kan niet worden gesteld dat de saneringswerkzaaamheden onder het procescertificaat 
van BRL SIKB 6000, protocol 6001 worden uitgevoerd. De werkzaamheden worden echter wel uitgevoerd 
volgens BRL SIKB 6000 'Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg' en 
bijbehorend protocol 6001 'milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden'. De 
monstername tijdens de sanering dienen te worden uitgevoerd onder het procescertificaat 'Veldwerk bij 
milieuhygiënisch bodemonderzoek' BRL SIKB 2000 en bijbehorend protocol 2001 'het plaatsen van 
handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen'. 
Vooraf en tijdens de werkzaamheden zal met de uitvoerende partij overleg plaatsvinden. 

De milieukundig begeleider zal op de hoogte moeten zijn en toezicht houden op de grondstromen. Eerst 
verantwoordelijke voor de grondstromen is de directievoerder. 

Verder is de milieukundig begeleider verantwoordelijk voor:  
- aangeven start sanering en contact bevoegd gezag (i.o.m. projectleider); 
- het bijhouden van het logboek; 
- het begeleiden van de sanering en het vaststellen van de verontreinigingsgrenzen; 

nemen van controlemonsters; 
opstellen evaluatieverslag. 

De milieukundige begeleider dient minimaal aanwezig te zijn bij de kritische werkzaamheden. Onder 
kritische werkzaamheden wordt verstaan: alle werkzaamheden in de bodem die het saneringsresultaat 
(kunnen) beïnvloeden en alle werkzaamheden die van invloed (kunnen) zijn op de verwerking van te 
verwijderen grond en verontreinigingen. Als voorbeelden van werkzaamheden die als tenminste kritisch 
kunnen worden beschouwd, kunnen worden genoemd: 
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- het vaststellen van de uit de bodem te verwijderen verontreinigingen in het veld (land- en waterbodem); 
- het aanbrengen van het saneringssysteem door de aannemer voor de sanering van grond en grondwater; 

het scheiden van grondstromen, het in depot brengen en/of afvoeren van gescheiden deelstromen grond. 

Onder niet-kritische werkzaamheden wordt verstaan: alle werkzaamheden in de bodem die niet het 
saneringsresultaat (kunnen) beïnvloeden en alle werkzaamheden die niet van invloed (kunnen) zijn op de 
verwerking van te verwijderen grond en verontreinigingen. Als voorbeelden van niet kritische 
werkzaamheden, waarbij niet continue aanwezigheid van de geregistreerde milieukundige begeleider is 
vereist, kunnen worden genoemd: 
- het inrichten van het werkterrein; 

het aanbrengen van een leeflaag of verhardingslaag als isolerende maatregel; 
het aanvullen van de saneringsput nadat eindkeuring heeft plaatsgevonden; 
het ontgraven van grond uit een homogeen verontreinigde bodem waarbij de ontgravingscontour is 
bepaald door de in de bodem te realiseren functie zoals bijvoorbeeld een aan te leggen kelder of 
parkeergarage. 

Voor het bepalen van de risicoklassen en het maatregelenpakket is gebruik gemaakt van de C.R.O.W. 
publicatie 132, december 2008, "Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water" . Er 
worden twee risicoklassen onderscheiden: 
- T-klassen (blootstellingrisico's); 

F-klassen (explosierisico). 

De verontreinigingen bestaan uit minerale olie en lood. Gelet op de aard van de verontreinigingen is sprake 
van blootstellingsrisico's. Voor aanvang van de werkzaamheden dient de veiligheidsklasse te worden 
bepaald. Gedurende het werk kunnen de veiligheidsklassen in overleg met de directievoerder worden 
gewijzigd. De maatregelen welke dienen te worden genomen door de aannemer staan vermeld in de 
publicaties. Van belang is dat alle werknemers op de hoogte worden gebracht van de mogelijke 
veiligheidsrisico's. 

Uitkeuring sanering 
Na afloop van de ontgravingswerkzaamheden dient controle plaats te vinden op de ontgravingsgrenzen 
conform BRL 6000, protocol 6001. 

Per 100 m2  putbodem wordt één mengmonster (minimaal 10 gutssteken) genomen. Van de putwanden 
worden 50 m2  putwand (met een maximale laagdikte van 1,0 m) onder en boven de grondwaterstand een 
grondmengmonster (minimaal 10 gutssteken) genomen. 

De verontreinigingen met minerale olie zullen worden verwijderd middels ontgraving. De grond zal op basis 
van zintuiglijke waarneming en (controle)analyses worden verwijderd. 

Als terugsaneerwaarde voor minerale olie in de grond wordt gestreefd naar de maximale waarden voor 
bodemfunctieklasse Wonen (is tevens Achtergrondwaarde: standaardbodem 190 mg kg/ds.). 

De verontreiniging met lood in de grond (dempingsmateriaal) zal worden verwijderd middels ontgraving. De 
grond zal op basis van zintuiglijke waarneming en (controle)analyses worden verwijderd. 

Als terugsaneerwaarde voor lood in de grond wordt gestreefd naar de maximale waarden voor 
bodemfunctieklasse Wonen (standaardbodem 210 mg kg/ds.). 
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bedrijf/instantie 
Ondrachteever:  

Gemeente Westland 
Postbus 150 
2670 AD Naaldenijk 

070-2189900 
vergunningen@odb nl 

Bevoegd gezag 
Omgevingsdienst Haaglanden 
afdeling vergunningen 
Postbus 14060 
2501 GB Den Haag 

Aannemer sanering:  
Verboon Maasland B.V. 
Molenweg 12 
3155 AV Maasland 

Milieukuudige be2eleiding 
BMA Milieu B.V. 
Zuidweg 75 
Postbus 16 
2670 AA Naaldwijk 

010-5922022 
infordyerboonmaasland nl 

nader te bepalen 0174-630743 
info@bma-milieu.n1 
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Aanvullen saneringsput 
De saneringsputten worden, in verband met de toekomstige herinrichting, niet aangevuld. 

Evaluatie 
Na afsluiting van de grondsanering worden de resultaten verwerkt in het nog op te stellen evaluatierapport 
Rusthovenlaan 30, waarbij de uitgevoerde werkzaamheden, de afgevoerde hoeveelheden grond en de 
resultaten van de controle-analyses worden beschreven. Het evaluatierapport heeft tot doel om te informeren 
over het verloop van de sanering en of de sanering aan de uitgangspunten heeft voldaan. 

Bij de saneringswerkzaamheden zijn de hierna te noemen instanties / personen betrokken. 
Tabel 	Instanties en contactpersonen 

Als onafhankelijk adviesbureau is BMA Milieu B.V. op geen enkele juridische, financiële of andere wijze 
verbonden met de saneringslocatie. 

BMA Milieu B.V. is ISO-9001: 2008 gecertificeerd voor bodemonderzoek en milieuadviezen. 

Milieukundige begeleiding wordt door BMA Milieu B.V. volgens het protocol 6001 van de Vereniging voor 
Kwaliteitsborging Bodemonderzoek uitgevoerd, "Milieukundige begeleiding landbodemsanering met 
conventionele methoden". De overige veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de protocollen 2001 
en 2002 van de Vereniging voor Kwaliteitsborging Bodemonderzoek, respectievelijk "Plaatsen van 
handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen" en 
"Het nemen van grondwatennonsters". 

Het managementsysteem van BMA Milieu B.V. is door Eerland Certification geëvalueerd en goedgekeurd 
volgens de Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek 
BRL SIKB 2000 en is o.a. van toepassing op de protocollen 2001 en 2002. Onder de activiteiten van het 
procescertificaat vallen het plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen 
van grondmonsters en grondwatennonsters en waterpassen, inclusief de daarbij behorende 
veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever. 
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Het managementsysteem van BMA Milieu B.V. is door Eerland Certification geevalueerd en goedgekeurd 
volgens de Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat Milieukundige begeleiding 
(water)bodemsaneringen en nazorg BRL SIKB 6000 en is van toepassing op de protocol 6001. Onder de 
activiteiten van het procescertificaat vallen de milieukundige begeleiding van landbodemsanering met 
conventionele methoden, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of 
de opdrachtgever. 

Bijlage: 
nader bodemonderzoek Rusthovenlaan 28 en 30 (kenmerk: NO.2015.0223, d.d. 19 oktober 2015); 
verkennend bodemonderzoek Rusthovenlaan nabij 22 (kenmerk: NEN.2015.0178.2, d.d. 9 november 2015); 
briefrapport nader bodemonderzoek Rusthovenlaan (kenmerk: BRF.2015.0223.02, d.d. 30 november 2015). 

C.c.: 	ODH (per email: vergunningen@ODH  nl) 
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Opdrachtgever Gemeente Westland 
Afdeling Planontwikkeling/Team Projecten 
T.a.v. 	 .44 
Postbus 150 
2670 AD NAALDWIJK 

Rapportnummer 	: NEN.2015.0178.2 

Datum 	 : 9 november 2015 

Verkennend bodemonderzoek 
Rusthovenlaan nabij 22 
Uitgifte kavels 
`s-Gravenzande 
Gemeente Westland 
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BMA Milieu B.V. 

1. 	Inleiding en doel van het onderzoek 

1.1 Algemeen 
van Gemeente Westland verzocht aan milieuadviesbureau BMA Milieu B.V. 

een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 te verrichten op een locatie gelegen aan de 
Rusthovenlaan nabij 22 te 's-Gravenzande in de gemeente Westland. De regionale ligging en een 
overzicht van de onderzoekslocatie zijn weergegeven in respectievelijk bijlage 1 en 2. 

1.2 	Aanleiding en doelstelling 
Aanleiding tot het uitvoeren van het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen uitgifte van 
(woon)percelen (kavel 1, 2, 3 en 4 en Enthoven). Doel van het verkennend bodemonderzoek is het 
vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 

1.3 Referentiekader 
BMA Milieu B.V. is ISO-9001: 2008 gecertificeerd voor bodemonderzoek en milieuadviezen. 

Het managementsysteem van BMA Milieu B.V. is door Eerland Certification geëvalueerd en goedge-
keurd volgens de Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bo-
demonderzoek BRL SIKB 2000 (protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018). Onder de activiteiten van 
deze procescertificaten vallen het plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrij-
vingen, nemen van grondmonsters en waterpassen (2001), het nemen van grondwatermonsters (2002) 
en veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek (2003), de locatie-inspectie en monsterne-
ming van asbest in bodem (2018) en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende 
veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever. Het procescertificaat is opgeno-
men in bijlage 8. 

Volledigheidshalve moet gemeld worden dat onderhavig bodemonderzoek, zoals ieder milieukundig 
bodemonderzoek, steekproefsgewijs is uitgevoerd. Dit betekent dat het onderzoek gebaseerd is op het 
verrichten van een beperkt aantal boringen en het nemen van een beperkt aantal monsters voor onder-
zoek in het laboratorium. Het is niet uitgesloten dat er lokaal afwijkingen in de bodem voorkomen, 
welke op de plaats van de uitgevoerde boringen niet zijn waargenomen. Het uitgevoerde bodemonder-
zoek heeft geen betrekking op onderzoek naar asbest conform de NEN 5707. 

Tevens dient opgemerkt te worden dat het bodemonderzoek een momentopname is en derhalve een 
bepaalde tijd geldig is (afhankelijk van het onderzoek en het bevoegd gezag). Met name op plaatsen 
waar tijdens bedrijfsactiviteiten verontreinigende stoffen worden gebruikt, gevormd of opgeslagen, 
kan de bodemkwaliteit worden beïnvloed. 

Als onafhankelijk adviesbureau is BMA Milieu B.V. op geen enkele juridische, financiële of andere 
wijze verbonden met de onderzoekslocatie. 

1.4 	Opbouw van het rapport 
De resultaten van het vooronderzoek, de onderzoekshypothese en de onderzoeksopzet zijn beschreven 
in hoofdstuk 2. De veldwerkzaamheden en het laboratoriumonderzoek worden beschreven in hoofd-
stukken 3 en 4. De evaluatie, alsmede toetsing van de hypothese, is opgenomen in hoofdstuk 5. 
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23-07-2015 initiatiefnemer van Waalpartners civil engineering 
29-07-2015 
10-08-2015 

van Gemeente Westland 
door BMA Milieu B.V. 

o dracht ever 
locatie-inspectie 

bodeminformatiepunt bodemloket 

jillitrillatichrnMen datum toelichtin 

Omgevingsdienst Haaglanden uitvoeringsdienst milieutaken voor o.a. gemeente Westland (bodem-, tank- en vergunnin-
genarchief) 

bodembeheersnota 
bodemkwaliteitskaart 
archeologische kaart 

bodembeheersnota Gemeente Westland (kenmerk: 12.0022795, d.d. 11- 2012) 
bodemkwaliteitskaart gemeente Westland (d.d. 2006) 
archeologische beleidsadvieskaart Gemeente Westland 

explosievenkaart explosievenkaart Gemeente Westland 
luchtfoto's 
historisch kaartmateriaal 

eerder verricht bodemonder-
zoek 

1961, 1971, 1976, 1981, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 
Grote Historische Atlas van Nederland, deel 1 West-Nederland, 1839-1859; 
Topografische Atlas Zuid-Holland, 2004; 
Topografische militaire kaarten 1830-1850, 1850-1864, 1850, 1876, 1892, 1904, 1910, 
1916, 1924, 1934; 
Topografische kaarten 1939, 1958, 1963, 1968, 1973, 1981, 1986, 1990, 1995, 2012.  

- 	verkennend bodemonderzoek Rusthovenlaan 20-30, kenmerk: WEGR131203, d.d. 12 
februari 2014, uitgevoerd door Van der Helm Milieubeheer. 

BMA Milieu B.V. 

2. 	Vooronderzoek, onderzoekshypothese en onderzoeksopzet 

2.1 Vooronderzoek 
Voor de opzet van het vooronderzoek is de NEN 5725 als uitgangspunt gehanteerd. Voor het verkrij-
gen van benodigde informatie zijn de in tabel 1 vermelde informatiebronnen geraadpleegd. De in de 
tabel genoemde bronnen zijn niet altijd volledig. BMA Milieu B.V. is wel afhankelijk van deze infor-
matiebronnen. Hoewel het vooronderzoek naar beste eer en geweten is uitgevoerd, kan geen garantie 
worden gegeven over de juistheid en volledigheid van de gegevens. De informatie, verkregen tijdens 
het vooronderzoek, wordt door ons als voldoende beschouwd voor het doel van het onderzoek. 

Tabel 1 	Informatiebronnen 

Onderhavige onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van 4.131 m2. 

Voormalig bodemgebruik 
Uit het (historisch) kaartmateriaal blijkt dat de onderzoekslocatie evenals de directe omgeving, in het 
verleden, een agrarisch gebruik heeft gehad. Het historisch kaartmateriaal is opgenomen in bijlage 7. 

Ten oosten van de onderzoekslocatie was de Rusthovenlaan gesitueerd welke tussen uitvoering van 
onderhavig bodemonderzoek en opstellen van onderhavige rapportage is verwijderd. 

Er zijn vanuit het verleden (tot aan heden) geen handelingen met grond en verhardingsmaterialen en 
activiteiten zoals bedrijfsmatig gebruik van asbest, stortingen van afval en/of calamiteiten bekend. En 
er zijn geen voormalige en huidige potentieel bodembelastende bedrijfsactiviteiten op de locatie be-
kend. 

Er zijn geen voormalige kelders, funderingen, kabels en leidingen, slootdempingen en/of stortplekken 
bekend. Er zijn op onderhavige onderzoekslocatie geen ondergrondse olietanks bekend. 

Onderhavige onderzoekslocatie wordt, op basis van de explosievenkaart van gemeente Westland, als 
niet verdacht beschouwd voor niet gesprongen explosieven. 

Uit informatie afkomstig van de archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Westland blijkt 
dat de onderzoekslocatie in archeologisch onderzoeksgebied B (middelhoge archeologische verwach-
ting) valt. 
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Huidig bodemgebruik 
Onderhavige onderzoekslocatie is momenteel grotendeels braakliggend en gedeeltelijk ingericht met 
een hobbykas en een moestuin. Enkele foto's van de locatie zijn opgenomen in bijlage 6. 

Er zijn geen kelders en andere ondergrondse kunstwerken bekend. 

Er wordt geen aanwezigheid van asbest in en op de bodem verwacht. 

Uit Klic-melding blijkt dat kabels en leidingen met name in de (voormalige) openbare weg (Rustho-
venlaan) zijn verwerkt. 

Toekomstig bodemgebruik 
De locatie wordt in gebruik genomen voor woondoeleinden. 

Geologie en hydrologie 
Er is geen informatie over de opbouw en kwaliteit van de antropogene (veroorzaakt door menselijk 
handelen) ophooglaag bekend. 

Het freatisch grondwater had ten tijde van het onderzoek een stijghoogte van circa 0,65 meter minus 
maaiveld (m-mv). Volgens informatie van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO heeft de dek-
laag een dikte van circa 21 meter en bestaat uit leem en matig grof tot en met uiterst fijn zand met 
schelpen. Onder de deklaag wordt het eerste watervoerend pakket aangetroffen met een dikte van circa 
25 meter. Het eerste watervoerend pakket bestaat uit matig grof tot en met matig fijn zand met schel-
pen en kleibrokjes en de stromingsrichting van het grondwater is globaal oostelijk gericht. Onder het 
eerste watervoerend pakket wordt op een diepte van 45 tot 60 meter minus NAP een slecht doorla-
tende laag aangetroffen. Onder deze laag wordt een tweede watervoerend pakket aangetroffen. Naar de 
stromingsrichting van het freatisch grondwater is geen onderzoek gedaan. Naar verwachting wordt 
deze beïnvloed door lokale factoren zoals sloten, drainages en (lekke) rioleringen. Het onderzoeksge-
bied bevindt zich buiten de 25-jaarbeschermingszone van een waterwingebied. 

Onderhavige onderzoekslocatie ligt op circa 5 km ten zuiden van een milieubeschermingsgebied voor 
grondwater. 

Ter plaatse van onderhavige onderzoekslocatie kan sprake zijn van kwel (opwaartse grondwaterstro-
ming) en van inzijging (neerwaartse grondwaterstroming). 

Eerder verricht bodemonderzoek 
Ter plaatse van Rusthovenlaan 20-30 is door Van der Helm Milieubeheer een verkennend bodemon-
derzoek verricht (kenmerk: WEGR131203, d.d. 12 februari 2014). In dit onderzoek zijn tevens de ge-
dempte watergangen onderzocht. Uit het onderzoek blijkt er geen noemenswaardige verontreinigingen 
zijn aangetoond. Uit de beoordeling van het bodemonderzoek door Omgevingsdienst Haaglanden, in 
verband met de beëindiging van de bedrijfsactiviteiten en aankoop, blijkt dat de locatie voldoende is 
onderzocht. Na uitvoering van dit bodemonderzoek is het betreffende glastuinbouwbedrijf gesloopt en 
sindsdien is de locatie braakliggend. De beoordeling van Omgevingsdienst Haaglanden en de situatie-
schets uit het verkennend bodemonderzoek zijn bijgevoegd in bijlage 7. 

Bodem beheersnota en bodemkwaliteitskaart gemeente Westland 
Uit de bodembeheersnota van gemeente Westland blijkt dat onderhavige onderzoekslocatie in bodem-
functieklasse overig (kassengebied) valt. De bovengrond van de locatie staat over het algemeen be-
kend als bodemfunctieklasse wonen en de ondergrond als bodemfunctieklasse achtergrondwaarde. 
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Informatie afkomstig van Omgevingsdienst Haaglanden en Bodemloket 
Bij de geraadpleegde bronnen is, buiten de reeds hiervoor verwerkte informatie, geen informatie aan-
getroffen welke relevant is voor het onderhavige bodemonderzoek. De informatie welke is verkregen 
via Omgevingsdienst Haaglanden is opgenomen in bijlage 7. 

(financieel-) Juridische aspecten: 
De onderzoekslocatie staat plaatselijk bekend als Rusthovenlaan nabij 22 te 's-Gravenzande in de ge-
meente Westland. De locatie staat kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenzande, sectie I, nummers 
3894, 5787, 7135, 7136, 7137 (allen gedeeltelijk). 

Er is geen calamiteit of overtreding van voorschriften in het kader van de Wet Milieu en/of de Wet bo-
dembescherming en/of andere milieuregelgeving bekend. Er is ter plaatse van onderhavige locatie 
geen bodemverontreiniging bekend. 

De regionale ligging en een overzicht van de onderzoekslocatie zijn weergegeven in respectievelijk 
bijlage 1 en 2. 

2.2 Onderzoekshypothese 
Volgens de strategie van de NEN 5740 (Nederlandse norm 5740) dient voorafgaand aan de uitvoering 
van het veld- en laboratoriumonderzoek op basis van de verkregen informatie een hypothese te worden 
opgesteld. Het betreft een aanname omtrent het al dan niet aanwezig zijn van bodemverontreiniging op 
de te onderzoeken locatie. 

De onderzoekslocatie wordt, gezien de ligging van de locatie in (voormalig) glastuinbouwgebied, als 
`verdacht' beschouwd voor organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB's) in de bovengrond en arseen in 
het grondwater. Als onderzoeksstrategie wordt echter de strategie voor een 'onverdachte locatie' 
(ONV) gebruikt. Deze onderzoeksstrategie wordt in eerste instantie als voldoende beschouwd om een 
eventuele bodemverontreiniging met bestrijdingsmiddelen en arseen te constateren. 

2.3 Onderzoeksopzet 
In tabel 2 wordt een systematische beschrijving weergegeven van de uit te voeren veldwerkzaamheden 
en de te verrichten analyses. 

basispakket grond 
	

barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, som PAK, som PCB's, minerale olie, 
lutum en organisch stofgehalte 

basispakket grondwater 	barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, vluchtige aromatische en gehaloge- 
neerde koolwaterstoffen en minerale olie . 
onderzoeksstrategie ONV uit de NEN 5740, oppervlakte 4.130 m2  

Tijdens de uitvoering van het veldwerk zal de veldwerkploeg alert zijn op `asbestverdachte' materia-
len. 
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3. Veldwerkzaamheden 

3.1 	Uitgevoerde werkzaamheden 
Het veldwerk is o 10 au ustus 2015 door een gecertificeerde medewerkers van BMA Milieu 

uitgevoerd. Ter plaatse zijn vijftien boringen uitgevoerd, waarvan 
één boring is afgewerkt als peilbuis. In tabel 3 staan de uitgevoerde boringen vermeld. Voor nadere 
gegevens over de plaats van de boringen en de peilbuis wordt verwezen naar bijlage 2. 

Tabel 3 	Uitgevoerde werkzaamheden 
boringnummers 	 peilbuisnummers 	 filterstelling 

m-mv 
onderzoekslocatie 	 1 t/m 15, 101 t/m 106 

	
Pb 15 
	

1.70 — 2,70 
bovenkant filter is 0,5 meter minus grondwaterspiegel geplaatst 

Op 14 oktober 2015 zijn, naar aanleiding van de zintuiglijke waarnemingen en analyseresultaten zes 
aanvullende boringen (101 t/m 106) verricht. 

Conceptueel model 
Op basis van de beschikbare informatie afkomstig uit het vooronderzoek, de diverse locatiebezoeken 
en naar aanleiding van het aantreffen van bodemverontreiniging, is een conceptueel (denk)model op-
gesteld. Hierin wordt een beschrijving aangereikt welke is gebaseerd op gegevens van de bron(nen), 
aard en mate, verspreidingsroutes en potentiële risico's en receptoren van de (vermoedelijk) aangetrof-
fen bodemverontreiniging. 

Op basis van het opgestelde conceptueel model en de hierin geconstateerde hiaten worden de onder-
zoeksvragen geformuleerd, de onderzoekstechnieken en de -strategie bepaald. Na uitvoering van het 
nader onderzoek wordt, op basis van de verkregen informatie, het conceptueel model bijgewerkt. 

Het conceptueel model is een instrument voor de communicatie en de besluitvorming door het be-
voegd gezag, opdrachtgever / probleemhebber en indien van toepassing ook voor het saneringsont-
werp en de uitvoering van de sanering. 

De resultaten uit het vooronderzoek leveren voldoende informatie om een conceptueel model op te 
stellen. Het conceptueel model is hieronder weergegeven in een korte beschrijving: 

- Door Van der Helm Milieubeheer is, ter plaatse van Rusthovenlaan 20-30, een verkennend 
bodemonderzoek verricht (kenmerk: WEGR131203, d.d. 12 februari 2014; 

- Door BMA Milieu zijn op 10 augustus 2015 de veldwerkzaamheden van onderhavig ver-
kennend bodemonderzoek uitgevoerd; 

- Uit historisch kaartmateriaal, historische luchtfoto's en het eerder verrichte bodemonder-
zoek blijkt dat ter plaatse van onderhavige onderzoekslocatie enkele watergangen zijn ge-
dempt; 

- Uit de (tussentijdse) analyseresultaten blijkt dat, nabij een gedempte watergang, een ma-
tige verontreiniging met minerale olie in de grond is aangetoond; 

- Ter plaatse van de olieverontreiniging wordt geen bodemvreemd dempingsmateriaal aan-
getroffen; 

- Op basis van Wet bodembescherming is er mogelijk sprake van een geval van ernstige bo-
demverontreiniging. 

Onderzoeksvragen nader bodemonderzoek 
Op basis van het conceptueel model en de hierin aangetroffen hiaten zijn de volgende onderzoeksvra- 
gen geformuleerd: 

- 	Wat is de mate van de verontreiniging met minerale olie? 
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Tabel 4 Zintuiglijke waarnemingen 
waargenomen bijzonderheden 

zwak puinhoudend 
zwak puinhoudend 
zwak puinhoudend 
zwak puinhoudend 
zwakke oliegeur, zwakke olie-water reactie 
matig veenhoudend 
zwakke oliegeur, zwakke olie-water reactie 

traject 
( m-mv) 

0,50 - 1,00 
0,50 - 1,00 
0,00 - 0,50 
0,00 - 0,50 
1,00 - 1,50 
150-2,00 
1,30 - 1,50 

boring 

03  
04  
09  
10  
15  
104 
106 

peilbuisnummer 

Pb 15 

grondwaterstand 
m—mv 
0,65 

troebelheid 
NTU 
41,61 

pompdebiet 
ml/min 

200 

p-11 

7,0 

EC 
gs/cm 
2.660 

BMA Milieu B.V. 

- Wat is de omvang van de verontreiniging met minerale olie (binnen de onderzoeksloca- 
tie)? 
Is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging? 

- Zo ja: Wat is de saneringsnoodzaak? 

	

3.2 	Samenstelling van de bodem 
Voor een indruk van de samenstelling van de bodemopbouw ter plaatse wordt verwezen naar de boor-
beschrijvingen (bijlage 5). Over het algemeen wordt in de boven- en ondergrond zand en/of klei aan-
getroffen. 

	

3.3 	Zintuiglijke waarnemingen 
De waargenomen afwijkingen aan het bodemmateriaal staan vermeld in tabel 4. Bij de niet in de tabel 
vermelde boringen zijn geen afwijkingen geconstateerd. 

Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn geen `asbestverdachte' materialen waargenomen. 

3.4 Grondwater 
De grondwatermonsters zijn op 17 augustus 2015 door een gecertificeerde medewerker van BMA Mi-
lieu (1111111111111) genomen. Om representatieve grondwatermonsters te verkrijgen is na het plaat-
sen van de peilbuis en voor de monstername een hoeveelheid water afgepompt gelijk aan minimaal 
vijfmaal de inhoud van het filterdeel van de peilbuis. Tevens wordt hierbij gestreefd naar een stabiel 
geleidingsvermogen. De grondwatermonsters zijn in voorbehandelde flessen opgeslagen. Van het 
grondwater is de grondwaterstand (m-mv), de zuurgraad (pH), het geleidingsvermogen (EC) en de 
troebelheid (NTU) bepaald (tabel 5). 

Tabel 5 	Metingen grondwater 

Bij voorkeur dient de troebelheid < 10 NTU te bedragen. In onderhavig geval is hier echter van afge-
weken. Er is ruimschoots vijfmaal de inhoud van het filterdeel van de peilbuis (circa 3,1 liter) afge-
pompt (4 liter). 

3.5 	Afwijkingen BRL 2000, protocol 2001/2002 
Ten aanzien van de monsterneming zijn geen afwijkingen ten opzichte van BRL 2000, protocol 2001 
en/of 2002, te vermelden. 
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Tabel 6 	Samenstelling monsters en uitgevoerde analyses 
deelmonster(s) 	 1 	 analyse 

09 (0,00 - 0,50) 
01 (0,00 - 0,50), 02 (0,00 - 0,50) 
04 (0,00 - 0,50), 05 (0,00 - 0,50) 

03 (0,50 - 1,00) 
04 (0,50 - 1,00) 
15 (1,00 - 1,50) 

101 (0,50 - 1,00) 
106 (1,50 - 2,00) 
102 (1,00 - 1,50), 104 (1,00 - 1,50), 105 (1,00 - 1,50) 

basispakket, OCB's 
basispakket, OCB's 
basispakket, OCB's 

basispakket 
basispakket 
basis_pakket 

basispakket, arseen 

arseen, nikkel, lutum, org. stof 
minerale olie, org. stof 
minerale olie, org. stof 

bovengrond 
9A 
MM1 
MM2 
ondergrond 
3B 
4B 
15C 
grondwater 
Pb 15 

analysemonsters 
onderzoekslocatie 

aanvullende analyses 
grond 
101B 
106E 
MM3 

BMA Milieu B.V. 

4. 	Laboratoriumonderzoek 

4.1 	Uitgevoerde analyses 
Ten behoeve van de analyses zijn de monsters bij het laboratorium van Omegam B.V. te Amsterdam 
aangeleverd. Dit laboratorium is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie conform ISO/IEC 
17025:2005 onder nr. L 086. De monsters zijn conform AS3000 voorbehandeld en geanalyseerd. Het 
mengen van de monsters heeft plaatsgevonden in het laboratorium. De samenstelling van de 
(meng)monsters en de uitgevoerde analyses staan vermeld in tabel 6. 

basispakket grond 
	

barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, som PAK, som PCB's, minerale olie, lu-
tum en organisch stofgehalte 

basispakket grondwater 	barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, vluchtige aromatische en gehalogeneerde 
koolwaterstoffen en minerale olie 

Naar aanleiding van de (zintuiglijk) lichte tot (analytisch) matige verontreiniging met minerale olie in 
de ondergrond is nader bodemonderzoek verricht naar minerale olie. Naar aanleiding van de sterke 
verontreiniging met arseen en nikkel in het grondwater ter plaatse van peilbuis Pb 15 is aanvullend een 
grondmonster rond de grondwaterstand geanalyseerd op arseen en nikkel. 

De analysemonsters zijn samengesteld op basis van de zintuiglijke waarnemingen. Op basis van deze 
waarnemingen zijn de meest verdachte monsters geselecteerd en geanalyseerd. 

In het kader van integriteit en transparantie bieden wij u de mogelijkheid de juistheid en authenticiteit 
van de analysecertificaten, die in het kader van dit project zijn uitgevoerd, te controleren. U kunt dit 
doen door met de opdrachtverificatiecode, links onder op het analysecertificaat van Omegam Labora-
toria, via de website www.omegam.nl  een verificatie uit te voeren. 

4.2 	Toetsingscriteria grond en grondwater 
De analyseresultaten zijn getoetst aan de Circulaire bodemsanering en Besluit Bodemkwaliteit. Om de 
mate van verontreiniging weer te geven wordt in dit rapport de onderstaande terminologie gebruikt: 

Niet verontreinigd: De gemiddelde gehalten van de gemeten stoffen overschrijden niet de bijbe- 
horende achtergrondwaarde voor grond of streefwaarde voor grondwater. 
Lichte verontreinigingen zijn verontreinigingen waarbij de gemiddelde gehalten van één of meer 
stoffen de bijbehorende achtergrondwaarde voor grond of streefwaarde voor grondwater over-
schrijden. 
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Oliechromatogram 6 van 6 

OLIE-ONDERZOEK 

Monstercode 	: 3355523 
Project omschrijving : 2015.0178.2-Rusthovenlaan nabij 22 te s-Gravenzand 
Uw referentie 	: 15C 15 (100-150) 
Methode 	 : minerale olie (florisil clean-up) 

OLIECHROMATOGRAM 

oliefractieverdeling 

OLIEFRACTIEVERDELING 

1) fractie > C10 - C19 
	

29% 
2) fractie C19 - C29 
	

40% 
3) fractie C29 - C35 
	

20% 
4) fractie C35 -< C40 
	

10% 

minerale olie gehalte: 1600 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: JIOH-LYIW-VFRU-VJAT 	 Ref.: 548544_certificaat_v1 
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ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 548544 
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) 
Barium (Ba) 
Cadmium (Cd) 
Kobalt (Co) 
Koper (Cu) 
Kwik (Hg) 

Lood (Pb) 
Molybdeen (Mo) 
Nikkel (Ni) 
Zink (Zn) 
Minerale olie (florisil clean-up) 
PAKs 
PCBs 
PCBs 
OCBs  

Conform AS3000 
Conform AS3010 
Conform AS3010 
Conform AS3010 
Conform AS3010 
Conform AS3010 
Conform AS3010 
Conform AS3010 
Conform AS3010 
6961 
Conform AS3010 
Conform AS3010 
Conform AS3010 
Conform AS3010 
Conform AS3010 
Conform AS3010 
Conform AS3010 
Conform AS3010 
Conform AS3020  

en NEN-EN 161 
prestatieblad 2 
prestatieblad 3 
prestatieblad 4; 
prestatieblad 5; 
prestatieblad 5; 
prestatieblad 5; 
prestatieblad 5; 
prestatieblad 5; 

prestatieblad 5; 
prestatieblad 5; 
prestatieblad 5; 
prestatieblad 5; 
prestatieblad 7 
prestatieblad 6 
prestatieblad 8 
prestatieblad 8 
prestatiebladen  

79 

gelijkwaardig aan NEN 5753 
NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN 

NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 

1 en 3 

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

Opdrachtverificatiecode: JIOH-LYIW-VFRU-VJAT 
	

Ref : 548544_certificaat_v1 
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BMA Milieu 
T.a.v. 
Zuidweg 75 
2671 MP NAALDWIJK 

Uw kenmerk 
	

2015.0178.2-Rusthovenlaan nabij 22 te s-Gravenzand 
Ons kenmerk 
	

Project 557561 
Validatieref. 	 557561 certificaat_v1 
Opdrachtverificatiecode: CKUI-YXDB-UKSL-JYYL 
Bijlage(n) 
	

3 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n) 

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.nl 

	
BTW nr. NL8139.67.132.B01 

Nederland 	 www.omegam.nl 
	

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 
9 
	 <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_v1 
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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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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 voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.  

Opdrachtverificatiecode: CKUI-YXDB-UKSL-JYYL 	 Ref.: 55756 l_certificaat_v1 
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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 vlam ionisatie 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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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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BMA Milieu 
T.a.v. 
Zuidweg 75 
2671 MP NAALDWIJK 

Uw kenmerk 
Ons kenmerk 
Validatieref. 
Opdrachtverificatiecode: 
Bijlage(n) 

2015.0178.2-Rusthovenlaan nabij 22 te s-Gravenzand 
Project 549311 
549311 certificaat_v1 
JMTZ-VNRZ-XLWG-KBUK—  
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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ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 549311 
Project omschrijving 	 : 2015.0178.2-Rusthovenlaan nabij 22 te s-Gravenzand 
Opdrachtgever 	 : 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/1 
S cadmium (Cd) 	 pg/I 
S chroom (Cr) 	 pg/I 
S kobalt (Co) 	 pg/I 
S koper (Cu) 	 pg/I 
S Kwik (Hg) niet vluchtig 	pg/1 
S lood (Pb) 	 p g/I 
S molybdeen (Mo) 	 pg/I 
S nikkel (Ni) 	 lig/1 
S zink (Zn) 

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/1 	 < 50 

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

	 < 0,2 
S ethylbenzeen 	 pg/I 	 < 0,2 
S naftaleen 	 pg/I 

	
< 0,02 

S styreen 	 pg/1 
	

< 0,2 
S tolueen 	 pg/I 

	
< 0,2 

S xyleen (ortho) 	 pg/I 	 < 0,1 
S xyleen (som m+p) 
	

< 0,2 
S som xylenen 	 0,2 

Organische parameters - gehalogeneerd 
Vluchtige chlooralifaten: 
S dichloormethaan 	 pg/I 
S 1,1-dichloorethaan 	 pg/I 
S 1,2-dichloorethaan 	 pg/I 
S 1,1-dichlooretheen 	 pg/I 
S 1,2-dichlooretheen (trans) 	pg/I 
S 1,2-dichlooretheen (cis) 	pg/I 
S 1,1-dichloorpropaan 	 pg/I 
S 1,2-dichloorpropaan 	 pg/I 
S 1,3-dichloorpropaan 	 pg/I 
S trichloormethaan 	 pg/I 
S tetrachloormethaan. 	 pg/I 
S 1,1,1-trichloorethaan 	 pg/I 
S 1,1,2-trichloorethaan 	 pg/I 
S trichlooretheen 	 pg/1 
S tetrachlooretheen 	 pg/1 
S vinylchloride 	 pg/1 
S som C+T dichlooretheen 	pg/I 
S som dichloorpropanen 	pg/I 

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers: 
S tribroommethaan 	 pg/I 

< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,1 
< 0,1 
< 0,1 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,2 
< 0,1 
< 0,1 
< 0,1 
< 0,2 
< 0,1 
< 0,2 

0,1 
0,4 

< 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-XLWG-KBUK 

	
Ref.: 549311_certificaat_v1 



Omegam 
s os eurofins kl- rit 	 .11 53000 

3ji 

Tabel 2 van 2 

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

Ter plaatse van spot VI is eveneens een sterke verontreiniging met zink in de grond aanwezig. De sterke 
verontreiniging is te relateren aan de bijmenging met bodemvreemd materiaal. 
In totaal is over een oppervlakte van circa 200 m2  vanaf circa 0,5 m-mv sterk verontreinigde grond (circa 200 
m3) aanwezig. Gerekend wordt met een gemiddelde laagdikte van 1,0 m. De diepte van de verontreiniging 
varieert van 1,0 tot 1,5 m-mv. De variatie heeft betrekking tot het aangetroffen bodemvreemd materiaal. Het 
grondwater is niet verontreinigd met zink. 

Verder zijn op de locatie nog een aantal spots aanwezig, welke geen gevallen van ernstige 
bodemverontreiniging betreffen. Deze zijn wel beschreven in het saneringsplan, namelijk: 

Spot II, interventiewaarde overschrijding met minerale olie (circa 10 m3); 
- Spot V, welke is onderverdeeld in drie vlekken met interventiewaarde overschrijdingen (zink circa 10 

m3, PAK circa 7 m3  en PAK circa 8 m3); 
- Spot VI, interventiewaarde overschrijding met minerale olie (circa 13 m3). 

Het saneringsplan 
Samenvatting saneringsonderzoek 
In het kader van de voorgenomen herinrichting (bestemmingswijziging) zal de sterk verontreinigde grond 
worden verwijderd middels ontgraving. 

Samenvatting saneringsplan 
Het doel van de saneringswerkzaam heden is het realiseren van een bodemkwaliteit die minimaal voldoet 
aan de toekomstige bestemming van de locatie (wonen met tuin). Als terugsaneerwaarde wordt de 
interventiewaarde gehanteerd. 

Ter plaatse van spot 1 zal tot circa 1,0 m-mv worden ontgraven. Hierbij wordt circa 560 m3  sterk 
verontreinigde grond verwijderd. De grond wordt in een tijdelijk depot opgeslagen, waarna deze wordt 
afgevoerd naar een erkende verwerker. 

Ter plaatse van spot VI zal tot circa 1,5 m-mv worden ontgraven. De verontreiniging is te relateren aan de 
bodemvreemde bijmenging, waardoor de diepte en laagdikte van de verontreiniging varieert. De verwachting 
is dat circa 200 m3  sterk verontreinigde grond zal worden ontgraven en worden afgevoerd naar een erkende 
verwerker. De licht verontreinigde grond (met name in de toplaag) circa 50 m3  wordt tijdelijk in depot 
geplaatst. Deze grond wordt in een later stadium toegepast binnen de projectlocatie. De matig 
verontreinigde grond (met name in de laag van 0,5 — 1,0 m-mv) circa 70 m3  wordt tijdelijk in depot geplaatst, 
alvorens deze grond zal worden gekeurd om de hergebruikmogelijkheden te bepalen. 

Daarnaast worden de diverse spots (spot Il, spot V en spot VI (minerale olie)) ontgraven, welke geen geval 
van ernstige bodemverontreiniging betreffen. Ter plaatse van de verontreinigingen met minerale olie wordt 
tot beneden de tussenwaarden verwijderd. Ter plaatse van de verontreinigingen met zware metalen of PAK 
wordt tot beneden interventiewaarden ontgraven. De ontgraven sterk verontreinigde grond wordt eveneens 
afgevoerd naar een erkende verwerker. 

De ontgravingsputten worden niet aangevuld ten behoeve van de sanering. Na de sanering zijn de gehalten 
in de grond teruggebracht tot beneden de interventiewaarde. Wat betekent dat geen nazorgverplichting 
aanwezig is. 
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Overwegingen ten aanzien van het saneringsplan 
Na uitvoering van de sanering is de bodem geschikt voor het beoogde gebruik als wonen met tuin en zijn de 
risico's voor mens, plant en dier als gevolg van blootstelling aan of verspreiding van de verontreiniging 
voldoende beperkt. 
Aan de uitvoering van de beschreven saneringswijze is geen nazorg verbonden. 

Conclusie 
Wij stemmen in met de in het saneringsplan beschreven doelstelling, uitgangspunten en werkwijze. 
Het saneringsplan is slechts gedurende een beperkte periode geldig, omdat na verloop van tijd de 
regelgeving en beleidsinzichten kunnen wijzigen. Indien niet binnen 4 jaar na dagtekening van deze 
beschikking wordt gestart met de sanering, komt de instemming met het saneringsplan te vervallen. 

5. 	AFSCHRIFTEN 
Een afschrift van deze beschikking wordt verzonden aan: 

Burgemeester en wethouders van gemeente Westland 
BMA Milieu, t.a.v. 	 Postbus 16, 2670 AA Naaldwijk 
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Zuid-Hollandplein 1 
2596 AW Den Haag 
Postadres 
Postbus 14060 
2501 GB Den Haag 
T (070) 21 899 02 
E info@odh.n1 
1 vommodh.n1 

SCHRIFT 

415 

Gemeente Westland 
T.a.v. 
Postbus 150 
2670 AD NAALDWIJK 

Datum 

2 4 NOV, 2015 
Uw Melding 
19 november 2015 

Ons Kenmerk 	 Afdeling 
ODH-2015.00735470 	Toetsing & 

Vergunningverlening Milieu 

Contactpersoon 

Bijlage(n) Uw Kenmerk 

Betreft 
Wijziging saneringsplan, artikel 39 lid 4, locatie Rusthovenlaan 30 te 's•Gravenzande 

Zaaknummer 
00439270 

Team 
T&V Bodem, Grondwater & 
Ontgronding 

Telefoonnummer 

Email 
Illrodh.n1 

Geachte 

Op 19 november 2015 ontvingen wij een melding ingevolge artikel 39, vierde lid, Wet bodembescherming 
(Wbb) betreffende een wijziging op het saneringsplan voor bovengenoemde locatie. 

De melding heeft betrekking op het saneringsplan "Saneringsplan Rusthovenlaan 30 's-Gravenzande 
Gemeente Westland" (BMA Milieu, kenmerk SAN.2015.0115, d.d. 26 juni 2015). Bij beschikking van 3 juli 
2015 (met kenmerk ODH-2015-00712096) is destijds ingestemd met dit saneringsplan. 

De wijziging betreft: 

I. Restverontreiniging zink en minerale olie ter plaatse van vlek VI oostzijde 
Onder de aanwezige hobbykas/garage blijft een restverontreiniging (met zink en minerale olie) 
achter. Deze wordt afgezet met milieufolie. 

II. Extra ontgraving gedempte watergang 
In het verlengde van de gedempte watergang wordt, op basis van de analyseresultaten en 
zintuiglijke waarnemingen, verder gegraven. Aan de westzijde wordt gegraven tot de zink 
verontreiniging vlek VI westzijde. Aan de oostzijde wordt gegraven tot het dempingsmateriaal is 
verwijderd. Controlemonsters van de bodem en wanden van de ontgraving worden geanalyseerd op 
zink en minerale olie. 

III. Carboleumspot 
Ter plaatse van de voormalige laan en de bovengenoemde gedempte watergang (kruisen elkaar) is 
een spot (enkele m3) olieverontreiniging (carboleum) aangetroffen. Deze verontreiniging wordt dan 
ook mee gesaneerd. Deze extra graafwerkzaamheden zijn een aanvulling op het saneringsplan. 
Controlemonsters van de bodem en wanden van de ontgraving worden geanalyseerd op minerale 
olie en PAK. 



omgevingsdienst 
HAAGLANDEN 

IV. 	Extra ontgraving Vlek 1 in verband met bodemvreemd dempingsmateriaal 
Zintuiglijk is onder de verontreiniging (putbodem 83, vlek I) plaatselijk bodemvreemd 
dempingsmateriaal (puin, baksteen, aardewerk, glas, ijzer, huishoudelijk afval, slib) waargenomen, 
wat niet uit het indicatief onderzoek naar de gedempte watergangen van Van der Helm Milieubeheer 
(kenmerk: WEGR140551-2) is gebleken. Na afloop van de saneringswerkzaamheden zullen 
proefsleuven worden gegraven en zal het dempingsmateriaal worden onderzocht op een 
basispakket. 

Geconcludeerd wordt dat: 
Ingestemd wordt met de wijziging op het saneringsplan. 

De gewijzigde aanpak moet worden beschreven in het evaluatieverslag en het eventueel uiteindelijk op te 
stellen nazorgplan. De sanering dient te warden uitgevoerd conform het saneringsplan en de (eventuele) 
voorschriften in de beschikking, aangevuld met de door u gemelde wijziging.- 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon uit het briefhoofd. Wij verzoeken u daarbij het 
zaaknummer te vermelden. 

Burgemeester en wethouders van Westland, 

van e  • f'  -vings  •  lens aag an• en 

Afschrift aan: 
Burgemeester en wethouders van gemeente Westland, postbus 150, 2670 AD Naaidwijk 
BMA Milieu, 	 postbus 16, 2670 AA Naaldwijk 



Gegevens Locatie 

De Groene Schakel Locatienaam: 

Adres: Rusthovenlaan 30 

Postcode en woonplaats: 's-Gravenzande 

Kadastraal gemeente: 's-Gravenzande 

Sectie(s): 

Nummer(s): 4640, 7110, 7112, 7116, 7138, 7139, 7141 en 7143 

X- en Y- coordinaten*: 	71.900 / 447.400 

Gemeente Westland (Bedrijfs)naam: 

Postadres: Postbus 150 

Emailadres: @gemeentewestland.n1 

Contactpersoon: 

Postcode en woonplaats: 2670 AD Naaldwijk 

Telefoonnummer: 

416 

FORMULIER 

omgevingsdienst 
HAAGLANDEN 

Melding 

Wet bodembescherming (Wbb) 

Bezoekadres 
Zuid-Hollandplein 1 
2596 AW Den Haag 
Postadres 
Postbus 14060 
2501 GB Den Haag 
E vergunningen@odh.nl  
1 www.odh.nl  

Lees voor het invullen van dit formulier eerst de toelichting. 

1.1dentificatie 
Is dit geval al bij het bevoegd gezag Wbb geregistreerd, bijvoorbeeld in verband met een eerdere melding? 
E Ja; locatiecode:. ODH-2015-00712096, d.d. 6 oktober 2015, Zaaknummer 00438676 
❑ Nee 
❑ Onbekend 

2.Locatiegegevens 

*Volgens het systeem van de Rijksdriekhoeksmeting 

3.Gegevens melder (opdrachtgever) 
Gegevens 	 Melder 
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(Bedrijfs)naam: BMA Milieu 

Postadres: Postbus 16 

Emailadres: info@bma-milieu.n1 

Contactpersoon: 

Postcode en woonplaats: 2670 AA Naaldwijk 

Telefoonnummer: 

omgevingsdienst 
HAAGLANDEN 

Laat u zich vertegenwoordigen door een adviseur/gemachtigde? Zo ja, gegevens*: 

* Vergeet u het machtigingsformulier in de bijlage niet in te vullen? 

4.Wat meldt u? 
Cl (art. 28, 29 en 37 Wbb) Verzoek om een beschikking inzake ernst van een geval van 

bodemverontreiniging en de noodzaak van een spoedige sanering. Voeg bijlagen A, B en C toe. 

❑ (art. 28, 39 (en 40) Wbb) Verzoek om een beschikking instemming (deel/wijziging) saneringsplan. 
Voeg bijlagen A, B, C, E, en indien beschikbaar D toe. 

IE (art 39, lid 4 Wbb) Melding wijziging saneringsplan (er is reeds een saneringsplan waar mee ingestemd 
is). Voeg bijlage A en F toe. 

III Wijziging BUS melding. 

111 (art. 39c Wbb) Verzoek om in te stemmen met een saneringsverslag. Voeg bijlagen A en H toe. 

❑ (art. 39d Wbb) Verzoek instemming nazorgplan. Voeg bijlage A en I toe. 

13 (art. 39 Wbb) Melding wijziging nazorgplan. Voeg bijlagen A en F toe. 

13 (art 27 Wbb) Melding nieuw geval van bodemverontreiniging (ontstaan na 1987). 
Voeg toe indien aanwezig bijlagen A, B, C en K toe. 

D (art. 28) Melding van handeling van meer dan 50 m3  grond of 1.000 m3  grondwater bij een niet-ernstig 
geval van bodemverontreiniging. Voeg bijlagen A en B toe. 

1=1 (art. 29, 37 lid 5 Wbb) Melding wijziging gebruik verontreinigde locatie. Voeg bijlage A en G toe. 

I3 (art 41 Wbb) Kennisgeving door gemeente. Voeg bijlagen A, B en C toe. 

CI (art. 28 lid 3) Melding van een handeling waarbij een verontreiniging wordt verminderd of verplaatst 
uitsluitend door het onttrekken van grondwater. Voeg bijlage L en indien van toepassing M of N toe. 

❑ Wijziging tenaamstelling beschikking Wbb. Voeg bijlage A en 0 toe. 

Het voeren van vooroverleg (in verband met het verzoek om een beschikking ernst en spoed en een (deel) 
saneringsplan betekent automatisch dat de melding, in afwachting van de uitkomt van het overleg, voorlopig 
niet in behandeling wordt genomen). 

Vooroverleg gewenst: 13 Ja E Nee 
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Opgesteld door Rapportnummer 	Rapportdatum Omschrijving 

11 november 2015 

6 november 2015 

Nader bodemonderzoek 
carboleumspot t.p.v. 
vml. Rusthoven laan 
Analyse 
dempingsmateriaal 
aanvullend aangetroffen 
gedempte watergang 
(GS.1)  

BMA Milieu 

Certificaat Eurofins 
Omegam 

BRF.2015.0223.01 

2015.0115 — 
Rusthovenlaan 30 te 's-
Gravenzande 
Project 560761 

omgevingsdienst 
5.Toe te voegen bijlagen 

	HAAGLANDEN 
Voor het verkrijgen van een beschikking dient u alle relevante documenten toe te voegen. Geef hieronder 
aan welke documenten u IN DRIEVOUD toevoegt: 

❑ A. Kadastrale kaart met kadastraal uittreksel met eigendomssituatie. 
❑ B. Rapportage bodemonderzoek NVN5740/NEN5740 of een vergelijkbare rapportage 
❑ C. Rapportage Nader bodemonderzoek 
❑ D. Rapportage saneringsonderzoek 
❑ E. Rapportage (deel/wijziging) saneringsplan 
• F. Motivering en eventuele bodemonderzoeken 
❑ G. Toelichting op wijziging gebruik 
❑ H. Rapportage (deel) saneringsverslag 
❑ 1. Rapportage nazorgplan 
❑ J. Toelichting (tijdelijke) verplaatsing, vermindering en sanering verontreinigde grond 
❑ K. Plan van Aanpak 
❑ L. Een rapportage met daarin de gegevens als bedoeld in artikel 28, lid 4 Wbb: 

o Tijdstip van de grondwateronttrekking 
o Voorgenomen duur van de grondwateronttrekking 
o Bestemming van het grondwater 
o Gegevens waaruit blijkt dat de onttrekking van het grondwater en indien van toepassing het 

terugbrengen van dat grondwater het belang van de bescherming van de bodem niet schaadt: 
Een inventarisatie van de grondwaterverontreinigingen binnen de invloedssfeer 
De horizontale en verticale invloed van de onttrekking en/of infiltratie, waaronder de 5-cm 
verlagingscontour 

- De invloed op de aanwezige sterke grondwaterverontreinigingen (I-contour) 
- Bodemonderzoek waaruit blijkt dat er wel of niet sprake is van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging en waarmee tevens del-contour, in ieder geval binnen de invloedssfeer, in 
beeld is gebracht 

- De aanwezigheid van (nabij gelegen) kwetsbare objecten 
De invloed op lopende saneringen of nazorg 
Een volledig monitoringsplan, waarin ten minste peilbuizen met filterstelling, analysepakket, 
frequentie, actie- en signaalwaarden inclusief acties bij overschrijding daarvan en rapportage 
momenten aan het bevoegd gezag zijn opgenomen 

- De benodigde maatregelen om negatieve effecten teniet te doen 
❑ M. Een afschrift van de aanvraag van de vergunning (waterwet c.q. verordening waterschap) 
❑ N. Een afschrift van de melding ingevolge de Waterwet 
❑ O. Het te wijzigen besluit 

6.Rapportagegegevens 
Aantal bijgevoegde rapporten*:  	  

*Rapporten dienen in drievoud aangeleverd te worden 
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BMA Milieu B.V. 

Bijlage 2 

Locatie en boringen 
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Legenda: 

— — 	grens onderzoekslocatie 	 Om. 	 25m.  

indicatieve contour olieverontreiniging 

" 	peilbuis 	 BMA Vilieu 
Op r.gever 

.. 	boring 	 Gemeente Westland 
Onder.oekslocotie. 

0 	nulpunt (vast meetpunt) 	 Rusthovenlaa n 30, Is—Gravenzande 
Datum: 	 School: 	Projectnummer: Dek. nr.: 
19-10-2015 1:500 2015.0223 1 



BMA Milieu B.V. 

Bijlage 3 

Toetsing analyseresultaten 



Project 
	

2015.0223-Rusthovelaan te s-Gravenzande 

Certificaten 
	556174 

Toetsing 
	T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 

Toetsversie 
	BoToVa 2.0.0 
	

Toetsdatum: 12 oktober 2015 09:42 

Monsterreferentie 	4155838 

Monsteromschrijving 
	

1A 01 (0-50) 

Analyse 	 Eenheid 
	

Analyseres. Gestand.Res. Toetsoordeel 
	

AW 
	

T 

Lutum/Humus 

Organische stof 
	

• (m/m ds) 
	

3.2 	10 

Lutum 	 • (m/m ds) 
	

25.0 	25 

Droogrest 

droogrest 
	

0/0 	 72.1 	72.1 

Minerale olie 

minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 	1100 
	

3400 	1.3 TINT) 
	

190 
	

2595 
	

5000 

Toetsoordeel monster 4155838: 
	

Overschrijding Tussenwaarde 

Monsterreferentie 	4155839 

Monsteromschrijving 	1C 01 (80-130) 

Analyse 	 Eenheid 
	

Analyseres. Gestand.Res. Toetsoordeel 
	

AW 
	

T 

Lutum/Humus 

Organische stof 
	

0/0 (m/m ds) 
	

2.8 	10 

Lutum 	 0/0 (m/m ds) 
	

25.0 	25 

Droogrest 

droogrest 
	

69.2 	69.2 

Minerale olie 

minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 	< 35 
	< 88 
	

190 
	

2595 
	

5000 

Monsterreferentie 	4155840 

Monsteromschrijving 
	

MM1 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 

Analyse 
	 Eenheid 

	
Analyseres. Gestand.Res. Toetsoordeel 

	
AW 
	

T 

Lutum/Humus 

Organische stof 
	

• (m/m ds) 
	

2.9 	10 

Lutum 
	 • (m/m ds) 

	
25.0 	25 

Droogrest 

droogrest 
	

74.4 	74.4 

Minerale olie 

minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 	< 35 
	< 84 
	

190 
	

2595 
	

5000 

Monsterreferentie 
	4155841 

Monsteromschrijving 	102A 102 (0-50) 

Analyse 
	

Eenheid 
	

Analyseres. 	Gestand.Res. 	Toetsoordeel 
	

AW 
	

T 

Lutum/Humus 

Organische stof 
	

0/0 (m/m ds) 
	

2.7 	10 

Lutum 	 0/0 (m/m ds) 
	

25.0 	25 

Droogrest 

droogrest 
	

74.1 	74.1 

Minerale olie 

minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 	< 35 
	<91 
	

190 
	

2595 
	

5000 

Monsterreferentie 	4155842 

Monsteromschrijving 	102C 102 (100-150) 

Analyse 	 Eenheid 
	

Analyseres. Gestand.Res. Toetsoordeel 
	

AW 
	

T 

Lutum/Humus 

Organische stof 
	

% (m/m ds) 
	

3.4 
	

10 

Lutum 
	

0/0 (m/m ds) 
	

25.0 
	

25 

Droogrest 

droogrest 
	

66.9 	66.9 

Minerale olie 

minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 	<35 	< 72 
	

190 	2595 	5000 
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Monsterreferentie 

Monsteromschrijving 

Analyse 

Lutum/Humus 

Organische stof 

Lutum 

Droogrest 

droogrest  

4155843 

MM2 09 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 

Eenheid 
	

Analyseres. Gestand.Res. I Toetsoordeel 

(m/m ds) 
	

2.7 
	

10 

(m/m ds) 
	

25.0 
	

25 

	

75.3 	75.3 

AW 
	

T 

Minerale olie 

minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds  <35 	< 91  190 	2595 	5000 

ILegenda 

I @ 
	

Geen toetsoordeel mogelijk 

I x T(NT) 	x maal Tussenwaarde (Niet toepasbaar) 

<= Achtergrondwaarde 
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Project 	2015.0223-Rusthovelaan te s-Gravenzande 
Certificaten 	557213 

Toetsing 	T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 

Toetsversie 	BoToVa 1.1.0 
	

Toetsdatum: 19 oktober 2015 08:58 

Monsterreferentie 	4255993 

Monsteromschrijving 
	

01-1-1 01 (50-150) 

Analyse 	 Eenheid 
	

Analyseres. 	 Toetsoordeel 
	

S 
	

T 

Miherale olie 

minerale olie (florisil clean-up) pg/I 	 < 50 

Vluchtige aromaten 

benzeen 	 < 0.2 

ethylbenzeen 	 IJg/1 	 < 0.2 

naftaleen 	 pg/I 	 0.05 

tolueen 	 pg/I 	 0.5 

xyleen (ortho) 	 pg/I 	 0.1 

xyleen (som m+p) 	P9/I 	 0.3 

Sommaties aromaten 

som xylenen 	 pg/I 
	

0.4 

som aromaten BTEX 	pg/I 
	

1.2 

50 
	

325 
	

600 

	

0.2 	15.1 	30 

- 	 4 	77 	150 

5.0 S 	0.01 	35.005 	70 

- 	 7 	503.5 	1000 

2.0 S 
	

0.2 
	

35.1 
	

70 

Toetsoordeel monster 4255993: 
	

Overschrijding Streefwaarde 

Monsterreferentie 	4255994 
Monsteromschrijving 	102-1-1 102 (70-170) 

Analyse 	 Eenheid 
	

Analyseres. 	 Toetsoordeel 
	

S 
	

T 

Minerale olie 

minerale olie (florisil clean-up) pg/I 	 < 50 
	

50 
	

325 
	

600 

Vluchtige aromaten 

benzeen 	 P9/I 	 < 0.2 

ethylbenzeen 	 < 0.2 

naftaleen 	 pg/I 	 < 0.02 

tolueen 	 pg/I 	 < 0.2 

xyleen (ortho) 	 iJg/I 	 < 0.1 

xyleen (som m+p) 	iJg/1 	 < 0.2 

Sommaties aromaten 

som xylenen 	 pg/1 
	

0.2 

som aromaten BTEX 	P9/I 
	

0.6 

	

0.2 	15.1 	30 

	

4 	77 	150 

	

0.01 	35.005 	70 

	

7 	503.5 	1000 

0.2 
	

35.1 
	

70 

Toetsoordeel monster 4255994: 	 Voldoet aan Streefwaarde 

Legenda 

Geen toetsoordeel mogelijk 

<= Streefwaarde 

x S 	x maal Streefwaarde 
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BMA Milieu B.V. 

Bijlage 4 

Analysecertificaten 



Omegam 
,°14,0115,1  AS3090 

Dik 
IlvA 

 
bli
k 

BMA Milieu 
T.a.v. 
Zuidweg 75 
2671 MP NAALDWIJK 

Uw kenmerk 
	

2015.0223-Rusthovelaan te s-Gravenzande 
Ons kenmerk 
	

Project 556174 
Validatieref. 	 556174 certificaat_v1 
Opdrachtverificatiecode: OHUM-ZWLK-VSTC-AGDV 
Bijlage(n) 
	

3 tabel(len) + 6 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n) 

Amsterdam, 12 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 Omeqam, 	 

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

Eurofins Omegam B.V. 	 T +31-(0)20-597 66 80 
	

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

	
F +31-(0)20-597 66 89 
	

BIC BNPANL2A 
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl 

	
BTW nr. NL8139.67.132.B01 

Nederland 	 www.omegam.n1 
	

KvK nr. 34215654 



Omegam 
Ceurofins est  

A53000 
1-41, 	 “J 
FlvA 

Tabel 1 van 3 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 
Project omschrijving 
Opdrachtgever  

: 556174 
: 2015.0223-Rusthovelaan te s-Gravenzande 
: BMA Milieu 

Monsterreferenties 
4155838 = 1A 01 (0-50) 
4155839 = 1C 01 (80-130) 
4155840 = MM1 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 
Ontvangstdatum opdracht 
Startdatum 
Monstercode 
Matrix  

06/10/2015 
07/10/2015 
07/10/2015 
4155838 
Grond 

06/10/2015 
07/10/2015 
07/10/2015 
4155839 
Grond 

06/10/2015 
07/10/2015 
07/10/2015 
4155840 
Grond 

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

	

uitgevoerd 	uitgevoerd 	uitgevoerd 
g 
	 <1 	 <1 	 <1 

	

nvt 	 nvt 	 nvt 

	

uitgevoerd 	uitgevoerd 	uitgevoerd 

Algemeen onderzoek - fysisch 
S droogrest 
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 

	

72,1 
	

69,2 
	

74,4 

	

3,2 
	

2,8 
	

2,9 

Organische parameters - niet aromatisch 
S minerale olie (florisil clean-up) 	mg/kg ds 	1100 	 < 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: OHUM-ZVVLK-VSTC-AGDV Ref.: 556174 certificaat 
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Tabel 2 van 3 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 556174 
Project omschrijving 	 : 2015.0223-Rusthovelaan te s-Gravenzande 
Opdrachtgever 	 : BMA Milieu 

Monsterreferenties 
4155841 = 102A 102 (0-50) 
4155842 = 102C 102 (100-150) 
4155843 = MM2 09 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 	 06/10/2015 	06/10/2015 	06/10/2015 
Ontvangstdatum opdracht 	 07/10/2015 	07/10/2015 	07/10/2015 
Startdatum 	 07/10/2015 	07/10/2015 	07/10/2015 
Monstercode 	 4155841 	 4155842 	 4155843 
Matrix 	 Grond 	 Grond 	 Grond 

g 

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

	

uitgevoerd 	uitgevoerd 	uitgevoerd 

	

<1 	 <1 	 <1 

	

nvt 	 nvt 	 nvt 

	

uitgevoerd 	uitgevoerd 	uitgevoerd 

Algemeen onderzoek - fysisch 
S droogrest 
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 

	

74,1 	 66,9 	 75,3 

	

2,7 	 3,4 	 2,7 

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

	
< 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: OHUM-ZVVLK-VSTC-AGDV 

	
Ref.: 556174_certificaat_v1 
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Tabel 3 van 3 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 556174 
Project omschrijving 	 : 2015.0223-Rusthovelaan te s-Gravenzande 
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 voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.  

Opdrachtverificatiecode: OHUM-ZVVLK-VSTC-AGDV 	 Ref.: 556174_certificaat_v1 
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OLIE-ONDERZOEK 

Monstercode 	: 4155838 
Project omschrijving : 2015.0223-Rusthovelaan te s-Gravenzande 
Uw referentie 	: 1A 01 (0-50) 
Methode 	: minerale olie (florisil clean-up) 

OLIECHROMATOGRAM 

oliefractieverdeling 

OLIEFRACTIEVERDELING 

1) fractie > C10 - C19 
	

98 % 
2) fractie C19 - C29 	<1 % 
3) fractie C29 - C35 	<1% 
4) fractie C35 -< C40 	<1 % 

minerale olie gehalte: 1100 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: OHUM-ZVVLK-VSTC-AGDV 	 Ref.: 556174_certificaat_v1 
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Omegam 

OLIE-ONDERZOEK 

Monstercode 	: 4155839 
Project omschrijving : 2015.0223-Rusthovelaan te s-Gravenzande 
Uw referentie 	: 1C 01 (80-130) 
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: OHUM-ZWLK-VSTC-AGDV 	 Ref.: 556174_certificaat_v1 
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Oliechromatogram 3 van 6 

OLIE-ONDERZOEK 

Monstercode 	: 4155840 
Project omschrijving : 2015.0223-Rusthovelaan te s-Gravenzande 
Uw referentie 	: MM1 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 
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: OHUM-ZVVLK-VSTC-AGDV 	 Ref.: 556174_certificaat_v1 
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Oliechromatogram 4 van 6 

Omegam 

OLIE-ONDERZOEK 

Monstercode 	: 4155841 
Project omschrijving : 2015.0223-Rusthovelaan te s-Gravenzande 
Uw referentie 	: 102A 102 (0-50) 
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: OHUM-ZVVLK-VSTC-AGDV 	 Ref.: 556174_certificaat_v1 
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Oliechromatogram 5 van 6 

OLIE-ONDERZOEK 

Monstercode 	: 4155842 
Project omschrijving : 2015.0223-Rusthovelaan te s-Gravenzande 
Uw referentie 	: 102C 102 (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: OHUM-ZVVLK-VSTC-AGDV 	 Ref.: 556174_certificaat_v1 
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Oliechromatogram 6 van 6 

OLIE-ONDERZOEK 

Monstercode 	: 4155843 
Project omschrijving : 2015.0223-Rusthovelaan te s-Gravenzande 
Uw referentie 	: MM2 09 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 
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: OHUM-ZVVIK-VSTC-AGDV 	 Ref.: 556174_certificaat_v1 
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Bijlage 1 van 1 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 556174 
Project omschrijving 	 : 2015.0223-Rusthovelaan te s-Gravenzande 
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 	 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179 
Droogrest 	 : Conform AS3010 prestatieblad 2 
Organische stof (gec. voor lutum) 	: Conform AS3010 prestatieblad 3 
Minerale olie (florisil clean-up) 	: Conform AS3010 prestatieblad 7 

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

Opdrachtverificatiecode: OHUM-ZVVLK-VSTC-AGDV 
	

Ref.: 556174_certificaat_v1 
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BMA Milieu 
T.a.v. 
Zuidweg 75 
2671 MP NAALDWIJK 

Uw kenmerk 
Ons kenmerk 
Validatieref. 
Opdrachtverificatiecode: 
Bijlage(n) 

2015.0223-Rusthovelaan te s-Gravenzande 
Project 557213 
557213 certificaat_v1 
ANPD-QDHX-KNAN-LIZJ 
1 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n) 

Amsterdam, 19 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. 
H.J.E. Wenckbachweg 120 
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht 
Nederland  

T +31-(0)20-597 66 80 
F +31-(0)20-597 66 89 
klantenservice@omegam.n1 
www.omegam.nl  

IBAN NL 16 BNPA 0227667980 
BIC BNPANL2A 
BTW nr. NL8139.67.132.B01 
KvK nr. 34215654 



ti eurofins • 
Om ega rn 

s_ m 	444‘  4;2 
fisin 

Tabel 1 van 1 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 557213 
Project omschrijving 	 : 2015.0223-Rusthovelaan te s-Gravenzande 
Opdrachtgever 	 : BMA Milieu 

Monsterreferenties 
4255993 = 01-1-1 01 (50-150) 
4255994 = 102-1-1 102 (70-170) 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 
Ontvangstdatum opdracht 
Startdatum 
Monstercode 
Matrix  

13/10/2015 
13/10/2015 
13/10/2015 
4255993 
Grondwater  

13/10/2015 
13/10/2015 
13/10/2015 
4255994 
Grondwater 

Organische parameters - niet aromatisch 
S minerale olie (florisil clean-up) 	pg/I 	 < 50 	 < 50 

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

	 < 0,2 
	

< 0,2 
S ethylbenzeen 	 pg/I 	 < 0,2 	 < 0,2 
S naftaleen 	 pg/I 

	
0,05 	 < 0,02 

S tolueen 	 pg/I 
	

0,5 	 < 0,2 
S xyleen (ortho) 	 pg/I 

	
0,1 
	 < 0,1 

S xyleen (som m+p) 	 pg/I 
	

0,3 
	 < 0,2 

S som xylenen 	 pg/I 
	

0,4 
	

0,2 
som aromaten BTEX 	pg/I 

	
1,2 
	

0,6 

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: ANPD-QDHX-KNAN-LIZJ Ref.: 557213_certificaat_v1 
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Omegam 

OLIE-ONDERZOEK 

Monstercode 	: 4255993 
Project omschrijving : 2015.0223-Rusthovelaan te s-Gravenzande 
Uw referentie 	: 01-1-1 01 (50-150) 
Methode 	: minerale olie (florisil clean-up) 

OLIECHROMATOGRAM 

1 
	

2 	 3 	4 

oliefractieverdeling 
minerale olie gehalte: <50 pg/1 

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

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

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

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

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

Opdrachtverificatiecode: ANPD-QDHX-KNAN-LIZJ 	 Ref.: 557213_certificaat_v1 
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OLIE-ONDERZOEK 

Monstercode 	: 4255994 
Project omschrijving : 2015.0223-Rusthovelaan te s-Gravenzande 
Uw referentie 	: 102-1-1 102 (70-170) 
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: ANPD-QDHX-KNAN-LIZJ 	 Ref.: 557213_certificaat_v1 
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ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 557213 
Project omschrijving 	 : 2015.0223-Rusthovelaan te s-Gravenzande 
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. 

Minerale olie (florisil clean-up) 	: Conform AS3110 prestatieblad 5 
Aromaten (BTEXXN) 	 : Conform AS3130 prestatieblad 1 

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

Opdrachtverificatiecode: ANPD-QDHX-KNAN-LIZJ 	 Ref.: 557213_certificaat_v1 
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Legenda (conform NEN 5104) 

grind 
Grind, siltig 

Grind, zwak zandig 

Grind, matig zandig 

Grind, sterk zandig 

Grind, uiterst zandig 

Zand, matig siltig 

Zand, sterk siltig 

Zand, uiterst siltig 

	1 Veen, mineraalarm 

Veen, zwak kleiig 

Veen, sterk kleiig 

Veen, zwak zandig 

Veen, sterk zandig  

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 

zwak humeus 

matig humeus 

sterk humeus 

zwak grindig 

matig grindig 

sterk grindig  

0 geen geur 

15 zwakke geur 

8 matige geur 

sterke geur 

* uiterste geur 

olie 
0 geen olie-water reactie 

n zwakke olie-water reactie 

N- matige olie-water reactie 

▪ sterke olie-water reactie 

-* uiterste olie-water reactie 

p.i.d.-waarde 

000000 

0000000 
) 0 0 0 0 0 0 
0000000  

000000 
,000000 
000000  

UVUUUU 
)00000( 
000000 

JJJJ 
0 0000 C.  
) 0 0 0 0 0 

klei 	 geur 

veen 

zand 
Zand, kleiig 

:„.• Zand, zwak siltig 
• 

overige toevoegingen 

peilbuis 

blinde buis 

casing 

hoogste grondwaterstand 
gemiddelde grondwaterstand 
laagste grondwaterstand 

bentoniet afdichting 

filter 

191  



BMA Milieu 
Bodemonderzoek & .sanering 

Projectnaam: Rusthovelaan te 's-Gravenzande 
Projectcode: 2015.0223 
Boring: 	001 
Datum: 	 06 10 2015 

005 
06-10-2015 
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06-10-2015 
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Boring: 	004 
Datum: 	 06-10-2015 

Boormeester: 

Boring: 
Datum: 

Boormeester: 
0 

50 

100 

Klei, matig humeus, sterk zandig, 
donkerbruin, Edelmanboor 

Klei, zwak siltig, matig zandig, 
donkergrijs, Edelmanboor 

002 
06-10-2015 

~Al 

50 

100 

-50 

-100 

Klei, zwak siltig, sterk zandig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor 

-100 

Klei, zwak zandig, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor 

-100 

Boring: 	006 
Datum: 	 06-10-2015 

Boormeester: 

50 

100 

Klei, matig zandig, zwak siltig, 
matige olie-water reactie, matige 
oliegeur, donkergrijs, Edelmanboor 

-50 

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

-00 

Klei, zwak siltig, zwak zandig, 
lichtgrijs, Edelmanboor 

-150 

Klei, matig humeus, sterk zandig, 
donkerbruin, Edelmanboor 

-50 

Klei, zwak siltig, matig zandig, 
donkergrijs, Edelmanboor 

-100 

Klei, zwak siltig, zwak zandig, 
donkergrijs, Edelmanboor 

-50 

Klei, zwak siltig, sterk zandig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor 

-100 
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Klei, matig zandig, zwakke 
olie-water reactie, zwakke 
oliegeur, neutraalgrijs, 
Edelmanboor 

Klei, zwak siltig, sterk zandig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor 
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Klei, zwak siltig, matig zandig, 
matige olie-water reactie, matige 
oliegeur, bruingrijs, Edelmanboor 

5. 

Boring: 
Datum: 

Boormeester: 
0 

50 

100 

009 
06-10-2015 

Boring: 
Datum: 

Boormeester: 
0 

50 

100 

0 

011 
06-10-2015 

Klei, zwak siltig, matig zandig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor 

-103 

Klei, zwak siltig, zwak zandig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor 

-100 

Boring: 
Datum: 

012 
06-10-2015 

-70 

Klei, zwak siltig, matig zandig, 
B 	n. n 	zwakke olie-water reactie, zwakke 

oliegeur, neutraalgrijs, 
Edelmanboor 

• •• • 

• • • • '..• 

Boormeester: 

50 

100 

Klei, matig zandig, zwak siltig, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor 

A 

-40 

Klei, zwak siltig, zwak zandig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor 

C 

-120 

Boring: 	010 
Datum: 	 06-10-2015 

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

Klei, sterk zandig, zwakke 
olie-water reactie, zwakke 
oliegeur, neutraalgrijs, 
Edelmanboor 

-80 

Klei, sterk zandig, neutraalgrijs, 
Edelmanboor 

-130 

Boormeester: 
0 	 

A 

-40 

B 4 -E 
0 

100 

~I ~I 

-100 100 

Boormeester: 
0 

50 

20 5. 

Klei, matig zandig, matig siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor 

BMA Milieu 
Bodemonderzoek & .sanering 

Projectnaam: Rusthovelaan te 's-Gravenzande 
Projectcode: 2015.0223 

Boring: 	007 
Datum: 	 06-10-2015 

Boring: 	008 
Datum: 	 06-10-2015 



014 
06-10-2015 

013 
06-10-2015 

1111111111111~1 
Klei, sterk zandig, lichtbruin, 
Edelmanboor 

Klei, sterk zandig, lichtbruin, 
Edelmanboor 

-su -50 

Klei, sterk zandig, neutraalgrijs, 
Edelmanboor 

Klei, sterk zandig, neutraalgrijs, 
Edelmanboor 

-100 -100 

Boring: 
Datum: 

Boormeester: 
0 

50 

100 

Boring: 
Datum: 

Boormeester: 

50 

100 

50 

100 

BMA Milieu 
Bodemonderzoek & -sanering 

Projectnaam: Rusthovelaan te 's-Gravenzande 
Projectcode: 2015.0223 

Boring: 
Datum: 

Boormeester: 

102 
06-10-2015 

• 
O 
O 

O 

c 

c 
150 

Klei, zwak siltig, zwak zandig, 
zwakke olie-water reactie, matige 
oliegeur, neutraalgrijs, 

A 	E 	Edelmanboor 

-50 

Klei, zwak siltig, zwakke olie-water 
reactie, zwakke oliegeur, 
neutraalgrijs, Edelmanboor 

-100 

Klei, zwak siltig, neutraalgrijs, 
Edelmanboor 

C 

/ 	 -170 
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Bijlage 6 

Procescertificaat protocol 2001, 2002, 2003 en 2018 



Eerland Certification B.V. 
Postbus 275, 4190 CG Geldermalsen 
telnr. +31-345-585034 
faxnr. +31-345-585025 

lignow Eerland 'moa CE fiFICAtION 

HORUS 
Geaccredoleord do« de RvA RVA C 234 

tifa Eerland'`  

BMA Milieu B.V. 

BRL SIKB 2000 Procescertificaat EC-SIK-20309 

Eerland Certification verklaart hierbij op basis van het certificatie onderzoek dat het proces van: 

BMA Milieu B.V. 
Vestiging(en): 

NAALDWIJK 
Adres: 	Zuidweg 75 	 Datum uitgifte: 	01-04-2015 

2675 MP NAALDWIJK 	Geldig tot: 	 27-06-2016 
Telefoonar: 	0174-630743 	 Gecertificeerd sinds: 28-06-2007 
Faxnummer: 	 KvK-nummer: 	27240966 
e-mail: 	info@bri1a-milieu.n1 

voldoet aan de voorwaarden gesteld in:  

Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat 
Veldwerk bij Milieuhygiënisch Bodem- en 

waterbodemonderzoek 

voor het toepassingsgebied: 
Protocol 2001: Plaatsen van handboringen en pellbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen 

van grondmonsters en waterpassen 
Protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters 

Protocol 2003: Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 
Protocol 2018: Locatie-inspectie en monstememing van asbest in bodem 

Procescertificatie 
• Dit procescertificaat is op basis van BRL SIKB 2000, versie 5, afgegeven conform het Certificatiereglement van 

Eerland Certification BV voor het toepassingsgebied hierboven vermelde protocol[len] zoals gedefinieerd in 
paragraaf 1.3 van deze beoordelingsrichtlijn. 

• Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van Infrastructuur en Milieu erkend certificaat, indien 
het certificaat is opgenomen in het overzicht van erkende bodemintermediairs op de website van Bodem+: 
www.bodemplus.ni   

• Dit certificaat betreft een procescertificaat op basis van het systeem voor certificatie van processen ondersteund 
door audit van het management systeem (systeem 6), zoals beschreven in ISO/IEC Guide 67. 

e‘ts. kt>  
frd 

Lo
co 

 
o 

•-•>• 
'be h ee` 

Eerland Certification voert gedurende de looptijd van het certificaat regelmatig controles uit. 

Dit certificaat bestaat uit 2 pagina's 	 Nadruk verboden 
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auring Eerland 
C`r'TIFICArION 

110011C15 
Gead.roddoerd door da R,A R vA C 234 

Eerland Certification B.V. 
Postbus 275, 4190 CG Geldermalsen 
telnr. +31-345-585034 
faxnr. +31-345-585025 

Eerland Certification voert gedurende de looptijd van het certificaat regelmatig controles uit. 

Áá Eerland 

BMA Milieu B.V. 

BRL SIKB 2000 Procescertificaat EC-SIK-20309 

Eerland Certification BV verklaart 
• hierbij op basis van het uitgevoerde certificatie-onderzoek dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het 

door BMA Milieu B.V. verrichte veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek, voor zover dat 
valt binnen de op pagina 1 van dit certificaat vermelde protocollen en binnen de in paragraaf 1.2 van BRL SIKB 
2000 beschreven reikwijdte, inclusief de daarvoor benodigde secundaire processen vanaf acceptatie van de 
opdracht tot overdracht van veldgegevens, eventuele monsters en veldwerkverslag, bij voortduring voldoen aan 
de in dit procescertificaat vastgelegde processpecificaties. 

• dat met in achtneming van het bovenstaande veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek in 
zijn toepassing(en) voldoet aan de daaraan in artikel 15 van het Besluit bodemkwaliteit gestelde eisen. 

• dat voor dit procescertificaat geen controle plaatsvindt op de meldingsplicht en/of informatieplicht van de 
gebruiker aan het bevoegde gezag. 

Toepassing en gebruik 
• De opdrachtgever zal zich in geval van klachten wenden tot BMA Milieu B.V. of zo nodig tot Eerland Certification 

BV. 
• De opdrachtgever tot veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek kan herkennen dat de opdracht onder 

certificaat wordt uitgevoerd, doordat de opdrachtnemer In haar offerte en rapportage verwijst naar de 
"Beoordelingsrichtlijn SIKB 2000" en het bijbehorend protocol. 

Dit certificaat bestaat uit 2 pagina's 	 Nadruk verboden 
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Bijlage 7 

Functiescheiding 



BMA Milieu B.V. 

De monsternemer van BMA Milieu B.V. 

verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van 
BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen, waarbij gebruik is gemaakt van interne functie-
scheiding onder de voorwaarden die het Besluit bodemkwaliteit hieraan stelt. 



BMA Milieu B.V. 

De monsternemer van BMA Milieu B.V. 

verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van 
BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen, waarbij gebruik is gemaakt van interne functie-
scheiding onder de voorwaarden die het Besluit bodemkwaliteit hieraan stelt. 
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Bijlage 8 

Verklarende tekst toetsingscriteria en parameters 



BMA Milieu B.V. 

Toetsingscriteria 

Achtergrondwaarden: 
De achtergrondwaarden zijn bij regeling van Onze Ministers vastgestelde gehalten aan chemische stoffen voor 
een goede bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigi ngsbron-
nen. Bij overschrijding van de achtergrondwaarde [AW2000] is sprake van een lichte verontreiniging in de 
grond. 

Streefwaarden: 
De streefwaarden geven het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. Dit betekent dat de 
streefwaarden het niveau aangeven waarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de functionele eigenschappen die de 
bodem voor mens, dier en plant heeft. Bij overschrijding van de streefwaarden [S] is sprake van een lichte ver-
ontreiniging in het grondwater. 

Tussenwaarde 
Wanneer deze waarde overschreden wordt voor een of meerdere stoffen gaat men er vanuit dat zich een risico 
van blootstelling aan mens of milieu zou kunnen voordoen met mogelijk schadelijke gevolgen. Dit houdt in dat 
een nader onderzoek in principe noodzakelijk is. Bij overschrijding van de 1/2 som achtergrond- en interventie-
waarden is er sprake van een matige verontreiniging in de grond. In het grondwater is sprake van een matige 
verontreiniging bij overschrijding van de 1/2 som streef- en interventiewaarden. De 1/2 som achtergrond-/streef-
en interventiewaarde wordt ook wel de tussenwaarde [T] genoemd. 

Interventiewaarden: 
Bij overschrijding van de interventiewaarden [I] is het wenselijk een saneringsonderzoek met daaropvolgend een 
sanering uit te voeren. Immers de interventiewaarden bodemsanering geven het concentratieniveau voor grond 
en grondwater aan waarboven ernstige vermindering optreedt van de functionele eigenschappen die de bodem 
heeft voor mens, plant of dier. Bij overschrijding van de interventiewaarden is er sprake van een sterke veront-
reiniging. Volgens het beleid is er sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging wanneer in minimaal 
25 m3  grond of 100 m3  grondwater voor ten minste één stof de gemiddelde concentratie hoger is dan de interven-
tiewaarde. 

De streef- en interventiewaarden in grond/sediment variëren met het bodemtype. Veel verontreinigende stoffen 
worden namelijk gebonden aan bodembestanddelen. Binding treedt met name op aan lutum [fractie < 2 pm] en 
organisch stof [gloeiverlies als percentage van het totale drooggewicht]. De streef- en interventiewaarden in 
grond/sediment zijn afhankelijk gesteld van beide genoemde bodemparameters. Voor het op de onderhavige 
locatie aanwezige bodemtype zijn de toetsingswaarden berekend volgens de in bovengenoemde circulaire opge-
nomen formules. De toetsingswaarden voor grondwater zijn onafhankelijk gesteld van het bodemtype. 

Toelichting streefwaarden 
Bij het vaststellen van de streefwaarden is voor een aantal stoffen uitgegaan van achtergrondgehalten die van 
nature aanwezig zijn of die zijn veroorzaakt door diffuse verontreiniging via de atmosfeer. Hierbij zijn boven-
grenzen genomen van achtergrondgehalten die in natuurgebieden zijn gevonden. Voor andere stoffen zijn de 
streefwaarden berekend uitgaande van een verwaarloosbaar risico. Daarbij is rekening gehouden met milieuhy-
giënische randvoorwaarden vanuit andere beleidsterreinen [zoals drinkwater- en warenwetnormen]. De streef-
waarden zijn met name bij curatieve [bodemsanerende] en preventieve [bodembeschermende] maatregelen van 
belang. Voor deze beide soorten maatregelen geven de streefwaarden respectievelijk het uiteindelijk te bereiken 
en het te handhaven kwaliteitsniveau aan. 



BMA Milieu B.V. 

Toelichting interventiewaarden 
De interventiewaarden zijn gebaseerd op een uitgebreide RIVM-studie naar zowel humaantoxicologische [risico 
voor de mens] als ecotoxicologische risico's [risico voor planten- en dierenleven] van bodemverontreinigende 
stoffen. Deze waarden geven het concentratieniveau voor verontreinigingen aan, waarboven ernstige verminde-
ring dreigt van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant en dier. 

Blootstelling aan een verontreiniging kan via een groot aantal routes in verschillende mate plaatsvinden. Dit is 
afhankelijk van lokale factoren [bijv. het voorkomen van verhardingen] en bij de mens van het gedrag [bijv. 
consumptie van vis uit oppervlaktewater met verontreinigde waterbodem]. Voor de afleiding van de algemeen 
geldende interventiewaarden is uitgegaan van een "standaard" gedragspatroon, waarbij alle blootstellingsroutes 
een rol spelen. 

Gezien het bovenstaande is het mogelijk dat uit de toetsing blijkt dat er sprake is van een ernstig geval van bo-
demverontreiniging, zonder dat er bij het huidige gebruik een ontoelaatbaar risico aanwezig is. Dit is het geval 
als de blootstellingsroutes die tot dit risico aanleiding geven momenteel niet van toepassing zijn. Na de toetsing 
aan de interventiewaarden kan dan ook alleen worden aangegeven of er een saneringsnoodzaak is. De sane-
ringsurgentie is afhankelijk van de actuele risico's. 

Parameters 

Zware metalen; komen van nature in geringe hoeveelheden in de bodem voor, vrijwel altijd als verbinding. 
Verhoogde gehaltes aan zware metalen in grond en grondwater kunnen worden veroorzaakt door een groot scala 
aan activiteiten. Over het algemeen zijn zware metalen slecht uitloogbaar. 

Aromaten; worden veel gebruikt als oplosmiddel, het zijn meestal vrij vluchtige stoffen die vetten en vetachtige 
stoffen goed oplossen. Door de redelijke oplosbaarheid van vluchtige aromaten in water worden deze stoffen 
zowel in grond als grondwater aangetroffen. Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen en Xylenen komen voor in benzi-
ne en diesel. 

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen; PAK omvatten een groot aantal verbindingen die met name in 
teerprodukten worden aangetroffen, of bij verbranding van bijv. steenkool ontstaan. 

Alifatische chloorkoolwaterstoffen; worden veelal toegepast als oplosmiddel en als ontvettingsmiddel. Bekende 
voorbeelden hiervan zijn trichlooretheen (Tri) en tetrachlooretheen (Per). 

PCB's; werden veelal toegepast als isolatie vloeistof in transformatoren en condensatoren, als hydraulische 
vloeistof, koelvloeistof, smeermiddel en weekmaker in kunststoffen en verder in verf, inkt, lak, kit en lijm. 

Minerale olie; de schadelijkheid van minerale olie is op zich niet goot, maar indien olie in grote hoeveelheden 
in de bodem aanwezig is, is een normaal bodemleven of plantengroei door zuurstofgebrek niet mogelijk. De 
eventuele toxiciteit wordt voornamelijk bepaald door de aanwezigheid van toxische nevenbestanddelen (aroma-
ten, fenolen en lood). Als gevolg van permeatie door kunststof waterleidingbuizen van polyethyleen kan minera-
le olie aanleiding geven tot verontreiniging van het drinkwater. 
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BMA Milieu 
Bodemonderzoek & -sanering 

Gemeente Westland 
Afdelin IBOR, Team Ingenieursbureau 
T.a.v. 
Postbus 150 
2670 AD NAALDWIJK 

Naaldwijk, 30 november 2015 

Referentie : BRF.2015.0223.02 
Betreft 	: nader bodemonderzoek Rusthovenlaan te 's-Gravenzande in de gemeente Westland 

Geachte 

Op uw verzoek is op 23 november jl. nader bodemonderzoek verricht naar een zintuiglijk aangetroffen 
oliespot ter plaatse van de voormalige Rusthovenlaan (nabij de reeds gesaneerde spot VIII). 

Ter plaatse is in de bodemlaag van 1,0 tot 1,6 m-mv (waarvan de eerste meter is ontgraven) een oliegeur en 
olie-waterreactie waargenomen. Deze bodemlaag is op basis van de zintuiglijke waarnemingen geanalyseerd 
op minerale olie en aromaten. Tevens is direct de zintuiglijk niet verontreinigde ondergrond en omliggende 
grond geanalyseerd. 

Uit de analyseresultaten blijkt dat de grond niet is verontreinigd met aromaten en sterk is verontreinigd met 
minerale olie. De verontreiniging is op basis van zintuiglijke waarnemingen en analyses afgeperkt. De 
zintuiglijk niet verontreinigde ondergrond en omliggende grond is analytisch niet verontreinigd met minerale 
olie en aromaten. De spot heeft een omvang van circa 10 m3  (circa 6 x 3 meter en een laagdikte van 0,6 m). 

Deze spot is gesitueerd nabij de reeds gesaneerde spot I/III. De verontreiniging wordt bij ODH gemeld en 
hierbij wordt aangegeven dat de verontreiniging in afwijking/aanvulling op het saneringsplan wordt 
meegesaneerd. 

In het vertrouwen u voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
• 

Bijlage: situatieschets, toetsing analyseresultaten, analysecertificaten, boorbeschrijvingen 

meifa  Eertand 

BMA Milieu B.V. • Zuidweg 75 • 2671 MP Naaldwijk 
Tel. (0174) 63 07 43 • E-mail: info@bma-milieu.nl  • www.bma-milieu.n1 

Rabobank: 34.29.79336 • IBAN: NL97 RABO 0342 9797 36 • BIC: RABONL2U 
,(g.k)1 	 BTW nr. 805523868B01 • KvK nr. 272.40.966 

NEN 91.4 
150 9001 
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B MA Milieu 
Opdr.gever 
Gemeente Westland 

Ondersoekslocetle, 
Rusthovenlaan 28-30 te 's—Gravenzande 

Datum 	 Schaak 	Projectnummer: Tek. no, 
30-11-2015 1:750 2015.0223 1 

N 
/ 

N/ 



10 1.6 

25 25.0 

Lutum/Humus 

Organische stof 

Lutum 

% (m/m ds) 

% (m/m ds) 

Project 
	

2015.0223-Rusthovelaan te s-Gravenzande 

Certificaten 	563224 

Toetsing 
	T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 

Toetsversie 
	BoToVa 2.0.0 
	

Toetsdatum: 30 november 2015 08:51 

Monsterreferentie 	4855364 

Monsteromschrijving 
	201A 201 (100-120) 

Analyse 
	

Eenheid 
	

Analyseres. Gestand.Res. Toetsoordeel 
	

AW 

Lutum/Humus 

Organische stof 
	

% (m/m ds) 
	

0.9 
	

10 

Lutum 	 % (m/m ds) 
	

25.0 
	

25 

Droogrest 

droogrest 	 83.4 	83.4 

Minerale olie 

minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 	3000 	15000 	3.0 I(NT) 	190 	2595 	5000 

Vluchtige aromaten 

benzeen 	 mg/kg ds 	< 0.05 	< 0.18 	 0.2 	0.65 	1.1 

ethylbenzeen 	 mg/kg ds 	< 0.05 	< 0.18 	 0.2 	55.1 	110 

naftaleen 	 mg/kg ds 	0.36 	0.36 

tolueen 	 mg/kg ds 	< 0.05 	< 0.18 	 0.2 	16.1 	32 

xyleen (ortho) 	 mg/kg ds 	< 0.05 	< 0.18 

xyleen (som m+p) 	mg/kg ds 	< 0.1 	< 0.35 

Sommaties aromaten 

som aromaten (BTEX) 	mg/kg ds 	0.21 
	

0.21 

som xylenen (o/m/p) 	mg/kg ds 	0.1 	< 0.52 
	

0.45 
	

8.725 
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Monsterreferentie 	4855365 

Monsteromschrijving 	201C 201 (160-200) 

Analyse 
	 Eenheid 

	
Analyseres. Gestand.Res. Toetsoordeel 

	
AW 
	

T 

Droogrest 

droogrest 	 73.3 	73.3 

Minerále olie 

minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 	< 35 	< 120 
	

190 	2595 	5000 

Vluchtige aromaten 

benzeen 	 mg/kg ds 	< 0.05 	< 0.18 	 0.2 	0.65 	1.1 

ethylbenzeen 	 mg/kg ds 	< 0.05 	< 0.18 	 0.2 	55.1 	110 

naftaleen 	 mg/kg ds 	< 0.05 	< 0.035 

tolueen 	 mg/kg ds 	< 0.05 	< 0.18 	 0.2 	16.1 	32 

xyleen (ortho) 	 mg/kg ds 	< 0.05 	< 0.18 

xyleen (som m+p) 	mg/kg ds 	< 0.1 	< 0.35 

Sommaties aromaten 

som aromaten (BTEX) 	mg/kg ds 	0.21 
	

0.21 

som xylenen (o/m/p) 	mg/kg ds 	0.1 	< 0.52 
	

0.45 
	

8.725 
	

17 

Monsterreferentie 
	4855366 

Monsteromschrijving 	MM3 202.1 (100-150) 203 (100-150) 204 (100-150) 205 (100-150) 

Analyse 
	 Eenheid 

	
Analyseres. Gestand.Res. Toetsoordeel 

	
AW 
	

T 

Lutum/Humus 

Organische stof 
	

% (m/m ds) 
	

1.3 
	

10 

Lutum 	 % (m/m ds) 
	

25.0 
	

25 

Droogrest 

droogrest 
	

80.3 
	

80.3 

Minerale olie 

minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 	<35 	< 120 
	

190 	2595 	5000 

Pagina 1 van 2 
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Vluchtige aromaten 

benzeen 	 mg/kg ds 	< 0.05 	< 0.18 	 0.2 	0.65 	1.1 
ethylbenzeen 	 mg/kg ds 	< 0.05 	< 0.18 	 0.2 	55.1 	110 
naftaleen 	 mg/kg ds 	< 0.05 	< 0.035 

tolueen 	 mg/kg ds 	< 0.05 	< 0.18 	 0.2 	16.1 	32 
xyleen (ortho) 	 mg/kg ds 	< 0.05 	< 0.18 

xyleen (som m+p) 	mg/kg ds 	< 0.1 	< 0.35 

Sommaties aromaten 

som aromaten (BTEX) 	mg/kg ds 	0.21 	0.21 

som xylenen (o/m/p) 	mg/kg ds 	0.1 	< 0.52 
	

0.45 
	

8.725 	17 

Legenda 

I@ 	
Geen toetsoordeel mogelijk 

Ix I(NT) 	x maal Interventiewaarde(Niet toepasbaar) 

I- 	
<= Achtergrondwaarde 
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BMA Milieu 
T.a.v. 
Zuidweg 75 
2671 MP NAALDWIJK 

Uw kenmerk 
	

2015.0223-Rusthovelaan te s-Gravenzande 
Ons kenmerk 
	

Project 563224 
Validatieref. 	 563224 certificaat v1 
Opdrachtverificatiecode: EYWAHIN-UVNE-VEXE 
Bijlage(n) 
	

2 tabellen) + 3 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n) 

Amsterdam, 26 november 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 
accreditatieprograrnma's/scherna'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.nl 
	

KvK nr. 34215654 
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ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 563224 
Project omschrijving 	 : 2015.0223-Rusthovelaan te s-Gravenzande 
Opdrachtgever 	 : BMA Milieu 

Monsterreferenties 
4855364 = 201A 201 (100-120) 
4855365 = 201C 201 (160-200) 
4855366 = MM3 202.1 (100-150) 203 (100-150) 204 (100-150) 205 (100-150) 

	

Opgegeven bemonsteringsdatum : 	 23/11/2015 	23/11/2015 	23/11/2015 
Ontvangstdatum opdracht 	 23/11/2015 	23/11/2015 	23/11/2015 
Startdatum 	 • 

	

. 	 23/11/2015 	23/11/2015 	23/11/2015 
Monstercode 	 • 

	

. 	 4855364 	 4855365 	 4855366 
Matrix 	 • 

	

. 	 Grond 	 Grond 	 Grond 

9 

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

	

uitgevoerd 	uitgevoerd 	uitgevoerd 

	

<1 	 <1 	 <1 

	

nvt 	 nvt 	 nvt 

	

uitgevoerd 	uitgevoerd 	uitgevoerd 

Algemeen onderzoek - fysisch 
S droogrest 
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 

	

83,4 	 73,3 	 80,3 

	

0,9 	 1,6 	 1,3 

Organische parameters - niet aromatisch 
S minerale olie (florisil clean-up) 	mg/kg ds 	3000 	 < 35 	 < 35 

Organische parameters - aromatisch 
Vluchtige aromaten: 
S benzeen 	 mg/kg ds 	< 0,05 	 < 0,05 	 < 0,05 
S ethylbenzeen 	 mg/kg ds 	< 0,05 	 < 0,05 	 < 0,05 
S naftaleen 	 mg/kg ds 	 0,36 	 < 0,05 	 < 0,05 
S tolueen 	 mg/kg ds 	< 0,05 	 < 0,05 	 < 0,05 
S xyleen (ortho) 	 mg/kg ds 	< 0,05 	 < 0,05 	 < 0,05 
S xyleen (som m+p) 	 mg/kg ds 	< 0,10 	 < 0,10 	 < 0,10 
S som xylenen (o/m/p) 	 mg/kg ds 	 0,10 	 0,10 	 0,10 

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: EYWA-KHIN-UVNL-VEXE 

	
Ref.: 563224_certificaat_v1 
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ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 563224 
Project omschrijving 	 : 2015.0223-Rusthovelaan te s-Gravenzande 
Opdrachtgever 	 : BMA Milieu 

Opmerkingen m.b.t. analyses 

Opmerking(en) algemeen 

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

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

Opdrachtverificatiecode: EYWA-KHIN-UVNL-VEXE 	 Ref.: 563224_certificaat_v1 
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Omegam 

OLIE-ONDERZOEK 

Monstercode 	: 4855364 
Project omschrijving : 2015.0223-Rusthovelaan te s-Gravenzande 
Uw referentie 	: 201A 201 (100-120) 
Methode 	 : minerale olie (florisil clean-up) 

OLIECH ROMATOG RAM 

1 
	

2 
	

3 
	

4 

oliefractieverdeling 

OLIEFRACTIEVERDELING 

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

minerale olie gehalte: 3000 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: EYWA-KHIN-UVNL-VEXE 	 Ref.: 563224_certificaat_v1 
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OLIE-ONDERZOEK 

Monstercode 	: 4855365 
Project omschrijving : 2015.0223-Rusthovelaan te s-Gravenzande 
Uw referentie 	: 201C 201 (160-200) 
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: EYWA-KHIN-UVNL-VEXE 	 Ref.: 563224_certificaat_v1 
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Oliechromatogram 3 van 3 

Omegam 

OLIE-ONDERZOEK 

Monstercode 	: 4855366 
Project omschrijving : 2015.0223-Rusthovelaan te s-Gravenzande 
Uw referentie 	: MM3 202.1 (100-150) 203 (100-150) 204 (100-150) 205 (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: EYWA-KHIN-UVNL-VEXE 	 Ref.: 563224_certificaat_v1 
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ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 563224 
Project omschrijving 	 : 2015.0223-Rusthovelaan te s-Gravenzande 
Opdrachtgever 	 : BMA Milieu 

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 	 : 201A 201 (100-120) 
Monstercode 	 : 4855364 

Opmerking(en) by analyse(s): 
Aromaten (BTEXXN): 	- Het monster is voor de betreffende analyse niet in een steekbus aangeleverd. 

Uw referentie 	 : 201C 201 (160-200) 
Monstercode 	 : 4855365 

Opmerking(en) by analyse(s): 
Aromaten (BTEXXN): 	- Het monster is voor de betreffende analyse niet in een steekbus aangeleverd. 

Uw referentie 	 : MM3 202.1 (100-150) 203 (100-150) 204 (100-150) 205 (100-150) 
Monstercode 	 : 4855366 

Opmerking(en) by analyse(s): 
Aromaten (BTEXXN): 	- Het monster is voor de betreffende analyse niet in een steekbus aangeleverd. 

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

Opdrachtverificatiecode: EYWA-KHIN-UVNL-VEXE 	 Ref.: 563224_certificaat_v1 
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ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 563224 
Project omschrijving 	 : 2015.0223-Rusthovelaan te s-Gravenzande 
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) 
Minerale olie (florisil clean-up) 
Aromaten (BTEXXN)  

: Conform AS3000 en NEN-EN 16179 
: Conform AS3010 prestatieblad 2 
: Conform AS3010 prestatieblad 3 
: Conform AS3010 prestatieblad 7 
: Conform AS3030 prestatieblad 1 

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

Opdrachtverificatiecode: EYWA-KH1N-UVNL-VEXE 	 Ref.: 563224_certificaat_v1 



Boring: 
Datum: 

Boormeester: 

201 
23-11-2015 

O 

202 
23-11-2015 

~MI 

Boring: 
Datum: 

Boormeester: 
0 	 

BMA Milieu 
Bodemonderzoek & .sanering 

Projectnaam: Rusthovelaan te 's-Gravenzande 
Projectcode: 2015.0223 

Edelmanboor, afgegraven 

-100 

Klei, sterk zandig, sterke olie-water 
-1zo 	reactie, pid (18), donkergrijs, 

Edelmanboor 
Klei, zwak siltig, zwak zandig, 
zwakke olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor 

Klei, siltig, zandig, neutraalgrijs, 
Edelmanboor 

-200 

Edelmanboor, afgegraven 

-100 

Zand, matig grof, sterk kleffe, 
neutraal bruingrijs, Edelmanboor 

-150 

Klei, zwak siltig, zwak zandig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor 

-200 

Edelmanboor, afgegraven 

•100 

Zand, matig grof, sterk kleiig, 
neutraal bruingrijs, Edelmanboor 

-150 

Klei, zwak siltig, zwak zandig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor 

-200 

Edelmanboor, afgegraven 

-100 

Klei, sterk zandig, sterke olie-water 
-120 	reactie, pid (18), donkergrijs, 

Edelmanboor 
Klei, zwak siltig, zwak zandig, 
zwakke olie-water reactie, 

-160 	neutraalgrijs, Edelmanboor 

Klei, si'tje, zandig, neutraalgrijs, 
Edelmanboor 

Klei, matig humeus, sterk zandig, 
donkerbruin, Edelmanboor 

-100 

Boring: 
Datum: 

Boormeester: 
0 

200 

150 

Boring: 	202.1 
Datum: 	 23-11-2015 

Boormeester: 

Boring: 
Datum: 

Boormeester: 

204 
23-11-2015 

1111~111111 
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100 	 

A 

50 

100 

50 

100 

205 
23-11-2015 

~IE 

Boring: 
Datum: 

Boormeester: 
0 	 

203 
23-11-2015 

Edelmanboor, afgegraven 

-100 

Klei, zwak siltig, zwak zandig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor 

Klei, zwak siltig, zwak zandig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor 

50- 

150 

200 

50 

50 

150 

200 

Klei, matig zandig, neutraalbruin, 
Edelmanboor 

A 

-150 

Klei, matig zandig, neutraalbruin, 
Edelmanboor 

A 

-150 





verontreinioin 
spot I/III 560 m zink > interventiewaarde 
spot Il 

spot V 

300 m 
10 in 

151113  (7+8) 

minerale olie 
zink 
PAK 

> achtergrondwaarde/niet toepasbaar o.b.v. olie 
> interventiewaarde 
> interventiewaarde 

nee 
nee 
nee 

arameter kwalliell 11111=Il toz3  omva 

> achtergrondwaarde* 
> achtergrondwaarde/niet toepasbaar o.b.v. olie 
> titssenwaarde** 
> interventiewaarde 

spot VI zink (en olie) ja 

minerale olie 
minerale olie 

> achtergrondwaarde/niet toepasbaar o.b.v. olie 
> achtergrondwaarde/niet toepasbaar o.b.v. olie 

spot VII 10 in3  
spot VIII 15 in3  

nee 
nee 

50 mi  
401113  
30 in3  

100 m3  

413 

BMA Milieu 
Bodemonderzoek & .sanering 

Gemeente Westland 
Afdelin IBOR 
T.a.v. 
Postbus 150 
2670 AD NAALDWIJK 

Naaldwijk, 17 september 2015 

Referentie : BRF.2015.0115.02 
Betreft 	: Aanvulling op het saneringsplan Rusthovenlaan 30, 's-Gravenzande 

Geachte 

Naar aanleiding van de beoordeling van het saneringsplan Rusthovenlaan 30 (kenmerk: SAN.2015.0115, d.d. 
26 juni 2015) door Omgevingsdienst Haaglanden (kenmerk: ODH-2015-00692331, zaaknummer 00429381), 
de daarop volgende mailenwisseling van 4 en 7 au • istus 2015 met 	 van ODH en het 
telefonisch overleg op 15 september 2015 met 	 van 	ontvangt u hierbij een 
aanvulling op het saneringsplan. 

Doelstelling van de sanering 
Doel van de bodemsanering is het verwijderen van de verontreinigingen (boven de interventiewaarde) om 
herinlichting in de toekomst mogelijk te maken. 

Grondbalans 
In onderstaande tabel wordt een indicatie gee,even van de te ont • .aven hoeveelheden. 

> achtergro idwaarde / < tussenwaarde, grond blijft op locatie en wordt in een later stadium toegepast binnen projectlocatie 
> tussenwaarde / < interventiewaarde, grond wordt op locatie in depot geplaatst met overige grond van deze fde te 
verwachten kwaliteit en zal conform BRL 1000, protocol 1001 worden gekeurd om de hergebruiksmogelijkheden te 
bepalen. 

Er wordt, met uitzondering van de verontreinigingen met minerale olie, gesaneerd tot de interventiewaarde 
(is tevens de maximale waarde voor bodemffinctieklasse industrie). Er wordt derhalve alleen grond boven de 
interventiewaarde afgevoerd. Ter plaatse van vlek VI wordt tevens een gedeelte > achtergrondwaarde en > 
tussenwaarde ontgraven. Deze grond blijft vooralsnog op de locatie (resp. toepassen en in depot keuren). 

iii1u5 Eerland 
MMO% 
0. 19'

4a
10

/ 

91 WEN 
1509001 

BMA Milieu B.V. • Zuidweg 75 • 2671 MP Naaldwijk 
TeL (0174) 63 07 43 • E-mail: info@bma-milieu.n1  • www.bma-milieu.nl  

Rabobank: 34.29.79.736 • IBAN: NL97 RABO 0342 9797 36 • BIC: RABONL2U 
BTW nr. 805523868B01 e KvK nr. 272.40.966 



BMA Milieu 
Bodemonderzoek & -sanering 

Blad 	: -2- 
Referentie : BRF20150024.02 
Betreft 	: Rusthovenlaan 30, 's-Gravenzande 
Dattun 	: 17 september 2015 

Gebruiksbeperkingen/nazorg/restverontreiniging 
Er wordt uitgegaan van totale verwijdering van de verontreinigingen boven de intetvenfiewaarde. We gaan er 
vooralsnog vanuit dat er geen restverontreinigingen achterblijven en er na sanering geen 
gebruisbeperkinginazorg van toepassing is. 

Ontgravhigsteketting sanering 
De ontgravingstekeningen (met dwarsprofielen) van de uit te voeren sanering zijn bijgevoegd als bijlage. 

In het vertrouwen u voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
BMA Mili u .V. 

Behandeld door: 

Bijlage: - Ontgravingstekeningen 
Aanvullend bodemonderzoek Rusthovenlaan 28-30 (kenmerk: A0.2015.0024, d.d. 1-9-2015) 
Verkennend onderzoek asbest Rusthovenlaan 30 (kenmerk: VOA.2015.0116, d.d. 10-8-2015) 

Eerland 

BMA Milieu B.V. • Zuidweg 75 * 2671 MP Naaldwijk 
TeL (0174) 63 07 43 • E-mail: info@bma-milieu.n1  • www.bma-ruiliewnl 

Rabobank: 34/939336 • IBAN: NL97 RABO 0342 9797 36 • BIC: RABONL2U 
,,o sa)! 	 BTW nr. 805523868B01 e KvK nr. 272.40.966 
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indicatieve tussenwaardecontour (zink) 

indicatieve interventiewoardecontour (zink) 
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kESCHRIFT 
omgevingsdienst 
HAAGLANDEN 

BESCHIKKING OP EEN SANERINGSPLAN 

Bezoekadres 
Zuid-Hollandplein 1 
2596 AW Den Haag 
Postadres 
Postbus 14060 
2501 GB Den Haag 
T (070) 21 899 02 
E info@odh,n1 
1 www.odh.n1 

Goorst erftoon Datum 	 Uw Brief 	 Ons Kenmerk 	 Afdeling 
6 oktober 2015 	3 juli 2015 	 ODH-2015-00712096 	Toetsing & 

Vergunningvertening Milieu 

Bljtage(n) 	 Uw Kenmerk 	 Zaaknummer 	 Team 
- 	 00429382 	 T&V Bodem, Grondwater & 

Ontgronding 

Telefoonnummer 

Onderwerp 
Op 3 juli 2015 hebben wij van Gemeente Westland (Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk) een meldingsformulier 
ontvangen. De melding betreft het verzoek om met toepassing van artikel 39 van de Wet 
bodembescherming in te stemmen met een saneringsplan voor de locatie Rusthovenlaan 30 te 's-
Gravenzande (locatiecode: AA178302542). 

Besluit 
Wij besluiten 

I. in te stemmen met het saneringsplan voor de locatie Rusthovenlaan 30 te 's-Gravenzande; 

II. de voorschriften 1 tot en met 8 te verbinden aan dit besluit. 

Ondertekening 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
voor dezen. 



omgevingsdienst 
HAAGLANDEN 

Bezwaar 
Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. 
Stuur uw bezwaarschrift uiterlijk binnen 6 weken na de dag van bekendmaking naar Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.] 

In het bezwaarschrift moet het volgende staan: 
de naam en het adres van de indiener; 
de datum en handtekening; 
een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (maak een kopie of noem 
het kenmerk); 
de argumenten voor het bezwaar. 

Om uw bezwaar zo snel mogelijk af te kunnen handelen, verzoeken wij u ook uw telefoonnummer te 
vermelden. 

Bij spoedeisend belang is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat geval moet u 
griffierecht betalen. U moet wel eerst een bezwaarschrift hebben ingediend. 

Voor nadere informatie over de bezwaarschriftenprocedure verwijzen wij u naar de website: www.zuid-
holland.nl  

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift/verzoek om voorlopige voorziening op te sturen naar de 
Omgevingsdienst Haaglanden, afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, Postbus 14060, 2501 GB 
Den Haag of per e-mail (vergunningen@odh.ni). 
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omgevingsdienst 
HAAGLANDEN 

VOORSCHRIFTEN 

1. De saneerder meldt uiterlijk 10 werkdagen voor de feitelijke aanvang van de grondsanering, 
respectievelijk de grondwatersanering schriftelijk bij de Omgevingsdienst Haaglanden de 
aanvangsdatum van de sanering. 

2. Indien de sanering niet zai worden gestart op de gemelde aanvangsdatum of de overeenkomstig dit 
voorschrift aangepaste aanvangsdatum, meldt de saneerder dit onverwijld schriftelijk aan het 
Omgevingsdienst Haaglanden, onder opgave van de nieuwe aanvangsdatum. Indien de nieuwe 
aanvangsdatum op dat moment nog niet bekend is, meldt de saneerder de nieuwe aanvangsdatum 
minimaal twee weken voor deze datum schriftelijk aan de Omgevingsdienst Haaglanden. 

3. Indien bij de sanering ontgraving van verontreinigde grond plaatsvindt, stelt de saneerder uiterlijk 
twee dagen voorafgaand aan het tijdstip waarop over het gehele gebied van de ontgraving de 
einddiepte bereikt zal worden en tot aanvulling van de ontgraving zal worden overgegaan de 
Omgevingsdienst Haaglanden daarvan op de hoogte. Bij ontgraving en aanvulling in gedeeltes, geldt 
voornoemde verplichting tot melding per gedeelte. 

4. De saneerder meldt de beëindiging van de sanering binnen 5 werkdagen na beëindiging van de 
sanering schriftelijk aan de Omgevingsdienst Haaglanden. 

5. De meldingen als bedoeld in voorschrift 1, 2, 3 en 4 dienen per email (toezicht @odh.n1) te worden 
gedaan waarbij wordt gebruik gemaakt van de door ons beschikbaar gestelde meldingsformulieren 
(te vinden op www.odh.nf). 

6. De onderzoeken, de uitvoering van de sanering en de milieukundige begeleiding als bedoeld in deze 
beschikking of het saneringsplan waar deze beschikking betrekking op heeft worden uitgevoerd door 
een persoon of instelling die op grond van het Besluit bodemkwaliteit (of daarvoor in de plaats 
tredende regelgeving) beschikt over een erkenning voor het uitvoeren van de betrokken 
werkzaamheden. 

7. Indien niet binnen 4 jaar na dagtekening van dit besluit wordt gestart met de sanering vervalt de 
instemming met het saneringsplan. 

8. Het saneringsverslag dient aan het bevoegd gezag Wet bodem bescherming ter beoordeling te 
worden voorgelegd, binnen drie maanden na afronding van de sanering. 
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omgevingsdienst 
HAAGLANDEN 

OVERWEGINGEN 
1. AANLEIDING 
Op 3 juli 2015 hebben wij van Gemeente Westland (Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk) een meldingsformulier 
ontvangen. De melding betreft het verzoek om met toepassing van artikel 39 van de Wet 
bodem bescherming in te stemmen met een saneringsplan voor de locatie Rusthovenlaan 30 te 's- 
Gravenzande (locatiecode: AA178302542). Deze locatie ligt op de volgende grondpercelen: 

kadastrale gemeente 	's-Gravenzande 
sectie 
grondperce(e)I(en) 	4640, 7113, 7116, 7138, 7139, 7141 en 7143 (gedeeltelijk) 

Bij de melding is het volgende stuk volgende stukken gevoegd: 
- 	Saneringsplan Rusthovenlaan 30 's-Gravenzande Gemeente Westland (BMA Milieu, kenmerk 

SAN.2015.0115, d.d. 26 juni 2015). 

2. PROCEDURE 

De reguliere voorbereidingsprocedure van titel 4.1. van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op 
deze beschikking. 

Doordat de aangeleverde gegevens onvolledig waren, is de procedure op 23 juli 2015 opgeschort en is 
verzocht om aanvullende gegevens. 

Op 18 september 2015 hebben wij de volgende aanvullende gegevens ontvangen: 
- 	Aanvulling op het saneringsplan Rusthovenlaan 30 's-Gravenzande (BMA Milieu, kenmerk 

BRF.2015.015.02, d.d. 17 september 2015). 

De procedure is op 18 september 2015 hervat. 

3. TOETSINGSKADER EN GRONDSLAG BESCHIKKING 
De melding is getoetst aan: 

de Wet bodembescherming (hierna: Wbb); 
de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 (Stc. 27 juni 2013); 
de Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2014-2017, vastgesteld door Gedeputeerde 
Staten op 17 december 2013. 

De artikelen 28 en 39 van de Wbb vormen de grondslag van deze beschikking. 

4. BEOORDELING 
Algemeen 
Op de locatie Rusthovenlaan 30 te `s-Gravenzande is sprake van een tweetal gevallen van ernstige 
bodemverontreiniging, volgens artikel 1 van de Wbb, waarvoor voor een spoedig sanering niet noodzakelijk 
is. Dit is vastgesteld in onze beschikkingen van 6 oktober 2015 (met ODH-2015-00710898 en ODH-2015-
00710892). 

Beschrijving van de verontreinigingssituatie 
Op de locatie is sprake van twee gevallen van ernstige bodemverontreiniging; namelijk spot I en spot Vl. 

Ter plaatse van spot I is over een oppervlakte van circa 560 m2  een sterke verontreiniging met zink in de 
grond aanwezig. De verontreiniging is vanaf het maaiveld tot circa 1,0 m-mv aangetroffen en heeft een 
omvang van is circa 560 m3. Het grondwater is niet verontreinigd met zink. 
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