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Zuid-Hollandplein 1 
2596 AW Den Haag 
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Postbus 14060 
2501 GB Den Haag 
E vergunningen@odh.n1 
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Beoordeling Verkennend bodemonderzoek 

Datum: 27 februari 2014 

omgevingsdienst 
	 FORMULIER 

HAAGLANDEN 

Adres of locatienaam: 

Plaats: 

Zaaknurnmer: 

Aanleiding; 

Opdrachtgever 

Adviesbureau: 

Kenmerk/datum:  

Rusthovenlaan 20 - 30 

's-Gravenzande 

00337511 

Beëindiging bedrijfsactiviteiten en voorgenomen aankoop 

Gemeente Westland 

VanderHelm 

WEGR131203 / d.d.12-2-2014 

Onderzoeksstrategie: 

Vooronderzoek: 

Onderzoekshypothese: 

Asbestonderzoek: 

; Bodemonderzoek: 

Beschrijving resultaten:  

Standaard 

Wel conform NEN 5725 

Anders, namelijk: 

ONV-VEP 

Niet conform NEN 5707 

Wel conform NEN 5740 

Wel voldoende 

I Wel voldoende 

Wel voldoende 

Oppervlakte onderzoekslocatie bedraagt circa 21700 m2. 
-Verontreinigingssituatie grond: 

cadmium,koper. kwik,lood, PAK,hexachloorbenzeen,drins) (licht; 
omvang onbekend). 

-Verontreinigingssituatie grondwater: 
Nikkel, arseen (sterk; omvang onbekend). 

cadmium,koper,molybdeen,zink, dieldrin (licht; omvang onbekend). 

-In de fundatielaag onder het asfalt is geen asbest aangetroffen, 
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omgevingsdienst 
HAAGLANDEN 

Conclitsi 

Conclusie toetsing: De locatie is voldoende onderzocht. Er is geen sprake van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging. 

Opmerkingen: 

*(gemiddelde overschrijding van de interventiewaarde in meer dan 25 n't' vaste bodem en/of 100 irr` grondwater 
(bodemvolume)). 
**Uit de resultaten blijkt wel dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (gemiddelde overschrijding van 
de interventiewaarcle in meer dan 25 rn3  vaste bodem en/of 100 grondwater (bodemvolume)). 

Burgemeester en wethouders van Westland, 
dp7pn 

van de Orligevingsdienst Haaglanden 
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2652 XA Berkel en Rodennis 
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Gdempte watergang 

Peilbuis 
Boring Datum: 10-02-2014 Tek.nr: 01 
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Aan de weergegeven maten en afstanden kunnen geen rechten en/of plichten worden ontleend. 

P "or.  
1110111.11.11111 

-111110.111".  8655 

101 
013 

11.1% 

Betonpad 

028 

014 

Deellocaties: 
A. Gehele locatie (inclusief bedrijfsruimte en ketelhuis) 
B. Gedempte watergangen 
C. Meststofbakken 
D. Opslag vloeibare meststoffen en bestrijdingsmiddelenkast 
E. Voormalige (bovengrondse) olietank 
F. Asfaltverharding 

3600 

Teeltruimte 

Betonpad 

Tel: 010-249 24 60 
Fax: 010-249 24 70 

Legenda 

Projectcode: WEGR131203 Formaat: A3 

Getekend: , Schaal: 1:1000 

Bilase: situatieschets terrein 
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Bijlage 8 

Procescertificaat protocol 2001, 2002, 2003 en 2018 



Eerland Certification B.V. 
Postbus 275, 4190 CG Geldermalsen 
telnr. +31-345-585034 
faxnr. +31-345-585025 
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Eerland Certification voert gedurende de looptijd van het certificaat regelmatig controles uit. 

Lin Eerland paar 	• r-• 11X4 

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): 

NAALDWIJ K 
Adres: 	Zuidweg 75 	 Datum uitgifte: 	01-04-2015 

2675 MP NAALDWIJK 	Geldig tot: 	 27-06-2016 
Telefoonnr. 	0174-630743 	 Gecertificeerd sinds: 28-06-2007 
Faxnummer 	 KvK-nummer 	27240966 
e-mail 	infoabina-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 peilbuizen, 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[len3 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-t: 
i,vww.bodemolus.nl  

• 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. 

Dit certificaat bestaat uit 2 pagina's 	 Nadruk verboden 



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

MUM Eerland 
CER TIFICATION 

01111111 
.I- 

PEIBUCfS 
Ckuccreditwd door cie RrA RVA C 234 

BMA Milieu B.V. 

BRL SIKB 2000 Procescertificaat EC-S!K-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. 
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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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Bijlage 9 

Functiescheiding 



BMA Milieu B.V. 

De monsternemer van BMA Milieu B.V. 

i 

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 10 

Verklarende tekst toetsingscriteria en parameters 
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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 < 2µm] 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. 
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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 groot, 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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1. 	Inleiding en doel van het onderzoek 

1.1 Algemeen 
~ka. - tarambatimitA„ 	van Gemeente Westland verzocht aan milieuadviesbureau BMA Milieu 
B.V. een nader bodemonderzoek te verrichten op een locatie gelegen aan de Rusthovenlaan nabij 28 
en 30 te 's-Gravenzande in de gemeente Westland. Het nader onderzoek is uitgevoerd op basis van 
de NTA 5755. 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 nader bodemonderzoek is de in eerder uitgevoerd bodemonder-
zoek (kenmerk: NEN.20070382, d.d. 1 december 2008) aangetoonde verontreiniging met minerale 
olie in de grond, het waarnemen van olieverontreiniging bij het verwijderen van de verharding (ter 
plaatse van de aangetoonde verontreiniging) en de voorgenomen graafwerkzaamheden ter plaatse. 

Doel van het nader bodemonderzoek is het bepalen van de mate en omvang van de grondverontreini-
ging en het vaststellen van de kwaliteit van het grondwater. Op basis van de verzamelde informatie zal 
worden vastgesteld of er al dan niet sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

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 grondwatermonsters en waterpassen en veldwerk bij milieuhygi-
ënisch waterbodemonderzoek (2001, 2002 en 2003), de locatie-inspectie en monsterneming 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 opgenomen in bijlage 6. 

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. 

NO.2015.0223 
Rusthovenlaan nabij 28 en 30 te 's-Gravenzande in de gemeente Westland 
19 oktober 2015 1 
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1.4 	Opbouw van het rapport 
De beschikbare gegevens zijn beschreven in hoofdstuk 2. Het conceptueel model en de onderzoeksop-
zet zijn beschreven in hoofdstuk 3. De veldwerkzaamheden en het laboratoriumonderzoek worden 
beschreven in hoofdstukken 4 en 5. De evaluatie is opgenomen in hoofdstuk 6. 

NO.2015.0223 
Rusthovenlaan nabij 28 en 30 te 's-Gravenzande in de gemeente Westland 
19 oktober 2015 2 
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2. 	Beschikbare gegevens 

2.1 	Beschikbare gegevens 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Rusthovenlaan nabij 28 en 30 te 's-Gravenzande in de ge-
meente Westland. De regionale ligging van het terrein is weergegeven in bijlage 1. 

Ter plaatse van de Rusthovenlaan 28 en 30 is door BMA Milieu, in opdracht van ONW C.V., een 
milieukundig bodemonderzoek (kenmerk: NEN.20070382, d.d. rapport 1 december 2008) uitgevoerd 
in de periode van 25 februari tot 14 maart 2008. Uit dit bodemonderzoek blijkt onder andere dat ter 
plaatse van de toenmalige boring 38 (in de verharding ter plaatse van Rusthovenlaan 30) een sterke 
minerale olieverontreiniging in de grond onder de puinfundering is aangetoond. 

Ter plaatse van de Rusthovenlaan 28 en 30 is door BMA Milieu een actualiserend nader bodemonder-
zoek (NO.2015.0024, d.d. 17 april 2015) uitgevoerd. Uit dit bodemonderzoek blijkt dat de hierboven 
beschreven verontreiniging met minerale olie en de tijdens de uitkeuring (op asbest) aangetroffen 
verontreiniging aan olie (t.h.v. Rusthoven 28) buiten de onderzoekslocatie valt (op privépercelen) en 
derhalve niet (eerder) nader is onderzocht. 

Bodembeheersnota en bodemkwaliteitskaart gemeente Westland 
Uit de bodembeheersnota van gemeente Westland blijkt dat onderhavige onderzoekslocatie in bodem-
functieklasse overig (kassenbebied) valt. De bovengrond van de locatie staat over het algemeen be-
kend als bodemfunctieklasse wonen en de ondergrond als bodemfunctieklasse achtergrondwaarde. 

Op basis van de (voormalige) bodemkwaliteitskaart van gemeente Westland blijkt dat de bovengrond 
van de locatie in de zone 11 (kassen <1945, s-Gravenzande) valt en.de  ondergrond in zone 43 (BKK 
landelijk gebied: (voormalige) kassen) valt. Zone 11 houdt in dat de achtergrondwaarde in bovengrond 
voor zink hoger is dan de landelijke achtergrondwaarde. In zone 43 zijn geen verhoogde achtergrond-
concentraties bekend. 
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3. 	Conceptueel model en onderzoeksopzet 

3.1 Algemeen 
Op basis van de beschikbare informatie afkomstig uit het vooronderzoek, het locatiebezoek op 28 
september 2015 en naar aanleiding van het aantreffen van bodemverontreiniging, is een conceptueel 
(denk)model opgesteld. 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 (vermoede-
lijk) aangetroffen 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. 

3.2 	Conceptueel model 
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 BMA Milieu is een verkennend bodemonderzoek t.p.v. de Rusthovenlaan 28-30 ver-
richt (kenmerk: NEN.20070382, d.d. rapport 1 december 2008). Uit dit onderzoek blijkt 
onder andere dat de volgende verontreiniging is aangetoond: 
- 	boring 38, Rusthovenlaan 30 (minerale olieverontreiniging in de grond); 

- Door Van der Helm Milieubeheer is een verkennend milieukundig (wa-
ter)bodemonderzoek en eindsituatie bodemonderzoek Rusthovenlaan 28 verricht (ken-
merk: WEGR140551-1, d.d. 22 juli 2014). Uit dit onderzoek blijkt dat ten hoogste lichte 
verontreinigingen zijn aangetoond; 
Door Van der Helm Milieubeheer is een verkennend milieukundig (wa-
ter)bodemonderzoek Rusthovenlaan 30 verricht (kenmerk: WEGR140551-2, d.d. 4 sep-
tember 2014). Ter plaatse van bovengenoemde boring 38 is geen onderzoek verricht; 

- Door BMA Milieu is een actualiserend nader bodemonderzoek Rusthovenlaan 28 en 30 
(NO.2015.0024, d.d. 17 april 2015) uitgevoerd. Ter plaatse van bovengenoemde boring 38 
is geen onderzoek verricht; 

- Uit bovengenoemde onderzoeken blijkt dat diverse verontreinigingen zijn aangetoond en 
in kaart zijn gebracht; 
Voor enkele van de aangetoonde verontreinigingen is, op basis van Wet bodembescher-
ming, sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging; 

- Voor de aangetoonde verontreinigingen (ernstig en niet ernstig) is reeds een saneringsplan 
bodemsanering (kenmerk: SAN.2015.0115, d.d. 26 juni 2015) en aanvulling hierop (ken-
merk: BFR.2015.0115.02, d.d. 17 september 2015) opgesteld en afgestemd met het be-
voegd gezag (ODH, namens gemeente Westland en Provincie Zuid-Holland). Op het sane-
ringsplan is een beschikking afgegeven (kenmerk: ODH-2015-00712096, zaaknummer: 
00429382, d.d. 6 oktober 2015). 
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veldwerk 

6 olieverontreiniging (nabij 30) 

3x minerale olie, org. stof (grond) 
lx minerale olie, aromaten (grondwater) 

7 olieverontreiniging (nabij 28) 

boring tot 0,5 m-verontreiniging boring met peilbuis 
analyses   

3x minerale olie, org. stof (grond) 
lx minerale olie, aromaten (grondwater) 

BMA Milieu B.V. 

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

Wat is de mate van de verontreinigingen met minerale olie? 
Wat is de omvang van de verontreinigingen met minerale olie? 
Wat is de kwaliteit van het grondwater? 
Is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging? 

Zo ja: 
- 	Wat is de saneringsnoodzaak? 

3.4 	Onderzoeksopzet nader bodemonderzoek 
In tabel 1 wordt een systematische beschrijving weergegeven van de uit te voeren veldwerkzaamheden 
en de te verrichten analyses. 

Tabel 1 
	

Onderzoeksopzet  
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Tabel 2 	Uitgevoerde werkzaamheden 
boringnummers 

1 t/m 7 
8 t/m 14, 102 

peil uisnummers 

Pb 1 
Pb 102 

filterstelling 
m-mv 

0,50 - 1,50 
0,70 - 1,70 olieverontreiniging (nabij 28) 

olieverontreiniging (nabij 30) 

Tabel 3 	Zintuiglijke waarnemingen 
boring 	traject 

( m-mv) 
waargenomen bijzonderheden 

0,00 - 0,50 
0,50 - 0,80 
0,00-0,50 
0,50-0,80 

matige oliegeur, matige olie-water reactie 
zwakke oliegeur, zwakke olie-water reactie 
matige oliegeur, matige olie-water reactie 
zwakke oliegeur, zwakke olie-water reactie 

01 

07 

0,40-0,70 
0,40-0,80 

zwakke oliegeur, zwakke olie-water reactie 
zwakke oliegeur, zwakke olie-water reactie 

08 
10 

0,00-0,50 
0,50-1ffl 

matige oliegeur, zwakke olie-water reactie 
zwakke oliegeur, zwakke olie-water reactie 

102 

BMA Milieu B.V. 

4. Veldwerkzaamheden 

4.1 	Uitgevoerde werkzaamheden 
Het veldwerk is op 6 oktober 2015 door gecertificeerde medewerkers van BMA Milieu 2~ 

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

bovenkant filter is 0,5 meter minus grondwaterspiegel geplaatst 

	

4.2 	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 klei aangetroffen. 

	

4.3 	Zintuiglijke waarnemingen 
De waargenomen afwijkingen aan het bodemmateriaal staan vermeld in tabel 3. Bij de niet in de tabel 
vermelde boringen zijn geen afwijkingen geconstateerd. 

Onderhavig bodemonderzoek is uitgevoerd na verwijdering van de asfaltverharding en onderliggende 
puinfundering. Het maaiveld bevond zich ten tijde van de uitvoering rond grondwaterniveau. 

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

4.4 Grondwater 
De rondwatermonsters zijn op 13 oktober 2015 door een gecertificeerde medewerker van BMA Mili- 
eu 	 ) genomen. Om representatieve grondwatermonsters te verkrijgen is na het plaat-
sen van de peilbuizen 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 4). 
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peilbuisnummer 

Pb 1 

grondwaterstand 
I11-111V 

Pb 102 

troebelheid 
NTIJ 

pompdebiet 
mi/min 

pH 

6,8 
7,1 

EC 
µs/cm 
1.410 
2.150 

0.00 
0.30 

200 
200 

88 
288 

BMA Milieu B.V. 

Tabel 4 
	

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). 

4.5 	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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Samenstelling monsters en uitgevoerde analyses Tabel 5 
analysemonsters 	 deelmonster(s) 	 analySe 

olieverontreiniging (nabij 30) 
grond (kern) 
IA 
grond (verticale afperking) 
1C 
grond (horizontale afperking) 
MM1 
grondwater 
Pb 1 

01 (0,00 - 0,50) 

01 (0,80 - 1,30) 

02, 03,  04,  05, 06 (0,00 - 0,50) 

minerale olie, org. stof 

minerale olie, org. stof 

minerale olie, org. stof 

minerale olie en aromaten 
olteverontreiniging (nabij 28 
grond (kern) 
102A 
grond (verticale afperking) 
102C 
grond (horizontale afperking) 
MM2 
grondwater 
Pb 102 

102 (0,00 - 0,50) 

102 (1,00 - 1,50) 

09, 11, 12, 13, 14 (0,00 - 0,50) 

minerale olie, org. stof 

minerale olie, org. stof 

minerale olie, org. stof 

minerale olie en aromaten 

BMA Milieu B.V. 

	

5. 	Laboratoriumonderzoek 

	

5.1 	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 5. 

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. 

5.2 	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. 

- Matige verontreinigingen zijn verontreinigingen waarbij de gemiddelde gehalten van één of 
meer stoffen de bijbehorende tussenwaarde overschrijden. 
De tussenwaarde is de helft van de som van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde voor 
grond of de helft van de som van de streefwaarde en de interventiewaarde voor grondwater. Over-
schrijding van de tussenwaarde is het criterium voor het uitvoeren van nader onderzoek. 

- Sterke verontreinigingen zijn verontreinigingen waarbij de gemiddelde gehalten van één of meer 
stoffen de bijbehorende interventiewaarde overschrijden. 
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achtergrondwaarde 
(AW2000) grond 

streefwaarde (S) grondwater 

tussenwaarde (T) 
(matig verontreinigd) 

interventiewaarde (1) 
(sterk verontreinigd) 

analysemonsters 

olieverontreiniging (nabij 30)   
grond (kern) 
1A 
grond (verticale afperking) 
1C 
grond (horizontale afperking) 
MM1 
grondwater 
Pb 1 xylenen, naftaleen 

minerale olie 

olieverontreiniging (nabij 28)   
grond (kern) 
102A 
grond (verticale afperking) 
102C 
grond (horizontale afperking) 
MM2 
grondwater 
Pb 102 

BMA Milieu B.V. 

De achtergrond-, streef-, en interventiewaarden zijn opgenomen in Bijlage B van de Regeling 
bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering. 
Er is sprake van een nieuw geval van bodemverontreiniging indien deze is ontstaan na 1 januari 
1987. Voor een 'nieuw' geval van bodemverontreiniging geldt normaliter een saneringsplicht. 
Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien meer dan 25 m3  grond 
en/of het grondwater in een bodemvolume van meer dan 100 m3  gemiddeld boven de interventie-
waarde is verontreinigd. In enkele specifieke situaties, bij gevoelige functies, kan bij gehalten on-
der de interventiewaarde ook sprake zijn van een geval van ernstige verontreiniging. 

5.3 	Interpretatie van de analyseresultaten grond en grondwater 
De analyseresultaten van de grond(meng)monsters zijn vergeleken met de berekende bodemspecifieke 
toetsingswaarden. Voor de gehanteerde lutum- en organische stof percentages wordt verwezen naar de 
volledige toetsing welke is opgenomen in bijlage 3. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 
4. Een overzicht van de gemeten verontreinigingen is weergegeven in tabel 6. 

Tabel 6 	Overzicht gemeten verontreinigingen in grond en grondwater 

: analytisch geen verontreiniging aangetoond 

5.4 	Bespreking resultaten 
Olieverontreiniging (nabij 30) 
In de kern van de verontreiniging is zintuiglijk en analytisch een matige olieverontreiniging aange-
toond. De zintuiglijk niet verontreinigde ondergrond en omliggende grond is analytisch niet verontrei-
nigd met minerale olie. Het grondwater is ten hoogste licht verontreinigd met de geanalyseerde para-
meters. 

Olieverontreiniging (nabij 28) 
In de kern van de verontreiniging is zintuiglijk een lichte tot matige olieverontreiniging aangetoond. 
Deze verontreiniging wordt analytisch niet bevestigd. De zintuiglijk niet verontreinigde ondergrond en 
omliggende grond is analytisch niet verontreinigd met minerale olie. Het grondwater is niet verontrei-
nigd met de geanalyseerde parameters. 
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5.5 	Aanpassingen op het conceptueel model 
Op basis van de verkregen informatie en antwoorden is onderstaand liet conceptueel model bijgewerkt. 

Minerale olie 
In de kern van de verontreiniging (nabij woning 30) is zintuiglijk en analytisch een mati- 
ge olieverontreiniging aangetoond; 
De zintuiglijk niet verontreinigde ondergrond en omliggende grond is analytisch niet ver- 
ontreinigd met minerale olie; 
Het grondwater is ten hoogste licht verontreinigd met de geanalyseerde parameters; 

- De omvang van deze matige verontreiniging wordt geschat op 80 m3  (100 m2  x 0,8 m); 

- In de kern van de verontreiniging (nabij woning 28) is zintuiglijk een lichte tot matige 
olieverontreiniging aangetoond. Deze verontreiniging wordt analytisch niet bevestigd; 
De zintuiglijk niet verontreinigde ondergrond en omliggende grond is analytisch niet ver-
ontreinigd met minerale olie; 

- Het grondwater is niet verontreinigd met de geanalyseerde parameters; 
De omvang van deze zintuiglijke verontreiniging wordt geschat op 60 m3 (100 m2  x 0,6 
m); 

Er is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging; 
Er is geen sprake van een saneringsnoodzaak. 
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6. 	Evaluatie 

6.1 Algemeen 
van Gemeente Westland verzocht aan milieuadviesbureau BMA Milieu 

B.V. een nader bodemonderzoek te verrichten op een locatie gelegen aan de Rusthovenlaan nabij 28 
en 30 te 's-Gravenzande in de gemeente Westland. Het nader onderzoek is uitgevoerd op basis van de 
NTA 5755. De regionale ligging en een overzicht van de onderzoekslocatie zijn weergegeven in res-
pectievelijk bijlage 1 en 2. 

Aanleiding tot het uitvoeren van het nader bodemonderzoek is de in eerder uitgevoerd bodemonder-
zoek (kenmerk: NEN.20070382, d.d. 1 december 2008) aangetoonde verontreiniging met minerale 
olie in de grond, het waarnemen van olieverontreiniging bij het verwijderen van de verharding (ter 
plaatse van de aangetoonde verontreiniging) en de voorgenomen graafwerkzaamheden ter plaatse. 
Doel van het nader bodemonderzoek is het bepalen van de mate en omvang van de grondverontreini-
ging en het vaststellen van de kwaliteit van het grondwater. Op basis van de verzamelde informatie zal 
worden vastgesteld of er al dan niet sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

De werkzaamheden uit onderhavig onderzoek zijn door BMA Milieu B.V. uitgevoerd onder het pro-
cescertificaat 'Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek' BRL SIKB 2000 en bijbehorend pro-
tocol 2001 'het plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 
grondmonsters en waterpassen' en protocol 2002 'het nemen van grondwatermonsters'. 

	

6.2 	Conclusies en aanbevelingen 
In de kern van de verontreiniging (nabij woning 30) is zintuiglijk en analytisch een matige olieveront-
reiniging aangetoond. De zintuiglijk niet verontreinigde ondergrond en omliggende grond is analytisch 
niet verontreinigd met minerale olie. Het grondwater is ten hoogste licht verontreinigd met de geana-
lyseerde parameters. De omvang van deze matige verontreiniging wordt geschat op 80 m3  (100 m2  x 
0,8 m). 

In de kern van de verontreiniging (nabij woning 28) is zintuiglijk een lichte tot matige olieverontreini-
ging aangetoond. Deze verontreiniging wordt analytisch niet bevestigd. De zintuiglijk niet verontrei-
nigde ondergrond en omliggende grond is analytisch niet verontreinigd met minerale olie. Het grond-
water is niet verontreinigd met de geanalyseerde parameters. De omvang van deze zintuiglijke veront-
reiniging wordt geschat op 60 m3  (100 m2  x 0,6 m). 

Er is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Er is geen sprake van een sane-
ringsnoodzaak. 

Bij graafwerkzaamheden vormen de verontreinigingen mogelijk een belemmering. Dehalve wordt 
aanbevolen de verontreinigingen vooraf aan graafwerkzaamheden de saneren. 

Aanbevolen wordt onderhavige rapportage af te stemmen met het Omgevingsdienst aaglanden (ODH, 
uitvoeringsdienst milieutaken voor o.a. gemeente Westland). 

De mogelijk bij bouwactiviteiten vrijkomende of aan te voeren grond is voor hergebruik onderhevig 
aan wettelijke bepalingen (Besluit Bodemkwaliteit). De gemeente waar de grond wordt toegepast is in 
dergelijke gevallen het bevoegd gezag. 
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gen in het beleid inzake bodemsaneringen, 15 december 2005. 
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Ceramische cup 
diepte (cm-mv) 	Bodem 

Peilbuis diepte 
Locatie 	(cm-mv) 	Bodem 

Locatie 

50 	TGG 
370 	Veen 
150 	TGG 
510 	Veen 
100 	TGG 
230 	Veen 
500 	Zand 

Waterbodem 
Raai 2 	A 

B 

C 

D 

95 	TGG 
380 	Veen 
210 	TGG 
350 	Veen 
550 	Zand 
140 	TGG 
300 	Veen 

Waterbodem 

350 	Zand 
120 	Veen 
350 	Zand 
250 	Klei 
400 	Veen 
650 	Zand 
500 	Zand 

E 

F 

H 

120 	TGG 
280 	Veen 
220 	TGG 
370 	Veen 
250 	TGG 
350 	Veerí 
480 	Zand 

Waterbodem 
Raai 4 	A 

B 

C 

D 

140 	TGG 
500 	Veen 
300 	TGG 
400 	Veen 
350 	TGG 
430 	Veen 
520 	Zand 

Waterbodem 

F 	170 	Veen 
450 	Zand 

G 	350 	Klei 

H 	
500 	Veen 
750 	Zand 

460 
	

Veen 
320 
	

Veen 
550 	Zand 
260 
	

Veen 
Waterbodem 

Raai 1 	A 

Raai 3 	A 

Raai 5 
	

A 

Bijlage 1. 	Bodemprofielen bodemboringen en locaties peilbuizen en ceramische 
cups in transecten. 

Tabel 1: Plaatsingsdieptes in cm onder maaiveld (mv) en type bodem van de ceramische cups (lysimeters) en 
peilbuizen; per raai en locatie. 



r m'ff 

016.0 et 

bodem 

Legenda (conform NEN 5104) 

grind 

veen 

Grind, siltig 

Grind, zwak zandig 

Grind, matig zandig 

Grind, sterk zandig 

Grind, uiterst zandig 

Zand, kleiig 

Zand, zwak siltig 

Zand, matig siltig 

Zand, sterk siltig 

Zand, uiterst siltig 

Veen, mineraalarm 

Veen, zwak kleiig 

Veen, sterk kreng 

1 
	

Veen, zwak zandig 

Veen, sterk zandig  

klei 

./.7  

rffIA 
rft% 
rOM I 
WM: 

leem 

1 
1 

t d 

Klei, zwak siltig 

Klei, matig siltig 

Klei, sterk siltig 

Klei, uiterst siltig 

Klei, zwak zandig 

Klei, matig zandig 

eem, zwak zandig 

zwak humeus 

matig humeus 

sterk humeus 

zwak grindig 

matig grindig 

sterk grindig  

geur 

0 geen geur 

O zwakke geur 

• matige geur 

• sterke geur 

• uiterste geur 

olie 

❑ geen olie-water reactie 

f} 	zwakke olie-water reactie 

ei matige olie-water reactie 

O sterke olie-water reactie 

■ uiterste olie-water reactie 

p.i.d.-waarde 

$ 't 

$ >to 

$ >tos 

$ >loco 

$ >toom 

o volumering 

overig 

• bijzonder bestanddeel 

I 	Gemiddeld hoogste grondwaterstand 

• grondwaterstand 

• • 	Gemiddeld laagste grondwaterstand 

slib 

water 

zand 

•1,'• 

WAti Klei, sterk zandig 

overige toevoegingen 

Leem, sterk zandig 	 monsters 

geroerd monster 

ongeroerd monster 

peilbuis 

blinde buis 

casing 

hoogste grondwaterstand 
gemiddelde grondwaterstand 
laagste grondwaterstand 

zand afdichting 

bentonietimikolietiklei afdichting 

grind afdichting 

filter 

Getekend volgens NEN 5104 



147 	berm 

4 

11,  20 
....  

70.0 
O 	0. • 0. D. • • 

250— 	.... . 

--o ••• 	.0 
-00- 0 • 

70.0 
300 	 

350- 

196 

Licht geelbruin, Edelmanboor, 
opgebracht 

226 	berm 

I-12, donkergrijs, Edelmanboor, 
171 	opgebracht  

Neutraalzwart, Edelmanboor, 
ingebracht ,thermisch gereinigd 
zand 

116 

, lichtbruin, Edelmanboor, 
origineel 

26 
, lichtbruin, Edelmanboor, 

ongeroerd,stug 

Zwak zandhoudend, neutraal 
zwartbruin, Edelmanboor, half 
veraard,verwerkt 

-124 

HI, licht geelbruin, Edelmanboor, 
122 	opgebracht  

Hl, sporen slib, neutraalgrijs, 
Edelmanboor, verwerkt,opgebracht 

87 

MF,H1, M50 (180), sterk 
grindhoudend, K-waarde: 15, 
neutraalzwart, Edelmanboor, 
ingebrachte grond ,zand 
,watervoerend 

-153 

Neutraalbruin, Edelmanboor, 
ongeroerd 

so= 
vo 	0-0-0 c 

• 
 - 	"e: 

..0... 

no -, • 

• .0 

150 4A  
:). 0 •0. •o. 

. . .. . . 

b©dewl  
Boring: 	1A 
X: 154084,77 

Y: 474563,45 

Datum: 	 11-01-2017 

Maaiveldhoogte: 	2,26 
in m t.o.v. NAP 
Boormeester 

Boring: 	1 B 
X: 154075,27 

Y: 474559,24 

Datum: 	 11-01-2017 

GHG: 	 150 

GLG: 	 200 

Maaiveldhoogte: 	1,47 
in m t.o.v. NAP 
Boormeester 	PEE 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 	- 353 	Sporen zand, 
n 
 traalzwart, 

Edelmanboor,semueer/gliede laag 

Projectcode: PR.16.128-TOTAAL 
Opdrachtgever: B-Ware 
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Neutraalbruin, Edelmanboor, 
ongeroerd 

200 

500 

550 -513 

I I 119 

0 37 	berm 	 0 	 164 	berm 

350 

1002" 

50 

Licht geelbruin, Edelmanboor, 
opgebracht 

H3, donkergrijs, Edelmanboor, 
opgebracht ,verwerkt  
K-waarde: 15, neutraalzwart, 
Pulsboor, ingebracht gereinigd 
zand,zeer doorlatend 

100 

150 

-153 

250 

300 

350 

-353 	, Donker bruingrijs, Edelmanboor, 
\ smeer/gliede  

303 	MF„ M50 (170), neutraalgrijs, 
Zuigerboor 
MF„ M50 (190), lichtgrijs, 
Zuigerboor 

150 

200 

250 

300 

Licht beigebruin, Edelmanboor, 
opgebracht 

MF„ M50 (180), neutraalzwart, 
Edelmanboor, thermisch 
gereinigde grond 

, neutraal beigegeel, 
Edelmanboor, dijklichaam 

-76 

H4, resten veen, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor, 
verwerkt,dijktichaam 

Neutraalbruin, Guts, ongeroerd 

-226 

59 

-166 

400 

450 

2 

50 

bodem 
Boring: 	1C 
	

Boring: 	2A 
X: 154072,11 

	
153559,34 

Y: 474558,05 
	

Y: 	 475008,87 
Datum: 	 11-01-2017 

	
Datum: 	 20-01-2017 

GHG: 	 70 
GLG: 	 130 
Maaiveldhoogte: 	0,37 

	
Maaiveldhoogte: 	1,64 

in m t.o.v. NAP 
	

in m t.o.v. NAP 
Boormeester 
	

Boormeester 
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C 

C 
C 
C 

200 	 200 

-155 0 C 
0 -161 c 

250 250 
H1, sterk puinhoudend, 
donkergrijs, Avegaar, 

• ingebr,verwerkt 
-205 

H1, sterk puinhoudend, 
donkergrijs, Avegaar, 
ingebr,verwerkt 

• 

♦ 
• 
• • • 

0 C 
00 C 
0c 
D 0 C 
0 C 
0 H 
,,C 

0  
D 0 C 
0 C 

II D 0 C 
0 C 
0 C 

D 0 II 
: 

0 
D 0 C 

D0 C 
0 C II,  

400 

450 

500 

550 

600 

bodewt 

Boring: 	2B 
	

Boring: 	2C 
X: 153551,06 

	
X: 	 153548,27 

Y: 474997,31 
	

Y: 	 474997,10 
Datum: 	 20-01-2017 

	
Datum: 	 20-01-2017 

GWS: 	 180 
	

GWS: 	 180 

Maaiveldhoogte: 	0,79 
	

Maaiveldhoogte: 	0,75 
in m t.o.v. NAP 
	

in m t.o.v. NAP 
Boormeester 
	

Boormeester 

0 79 	berm 
Licht geelbruin, Avegaar, 

49 
	opgebracht 

H4, donkerbruin, Avegaar 
19 

ME„ M50 (180), neutraalzwart, 
Avegaar, ingebracht ATM zand 

100- 

75 	berm 
Licht geelbruin, Avegaar, 
opgebracht 

H4, donkerbruin, Avegaar 

MF„ M50 (180), neutraatzwart, 
Avegaar, ingebracht ATM zand 

50 

100 

c 

c 

45 

50 
	 25 

c 150 
	

150 

300 	 -231 
	 300- 

Neutraalbruin, Avegaar, ongeroerd 

Neutraalbruin, Avegaar, ongeroerd 

350 
	

350 

400 
	 -325 

-341 

H4, neutraal grijsbruin, Avegaar, 
-361 	smeerlaag 

ME„ M50 (185), lichtgrijs, Pulsboor 

-521 

Projectcode: PR.16.128-TOTAAL 
Opdrachtgever: B-Ware 
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Neutraalbruin, Edelmanboor, 
ongeroerd • 50 

350 

400 

450 .510 

-310 250 
1 

300 

H2, donker bruingrijs, 
Edelmanboor, opgebracht 

-58 	berm 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

-138 

• Neutraalbruin, Edelmanboor, 
ongeroerd 

-488 

MF„ M50 (180), laagjes leem, 
lichtgrijs, Zuigerboor 

MF,H1, M50 (180), zwak 
plantenhoudend, lichtbruin, 
Edelmanboor 

• 

-338 
-348 

350- 

400 

-60 	weiland 
H4, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor, teellaag 

0 1 4 

100 

150 

200 

H4, donker grijsbruin, 
Edelmanboor, smeerlaag  
MF„ M50 (165), lichtgrijs, 
Zulgerboor 

bodem 
Boring: 	2E 
	

Boring: 	2F 
X: 153552,85 

	
X: 	 153546,15 

Y: 474965,11 
	

Y: 	 474995,61 
Datum: 	 20-02-2017 

	
Datum: 	 20-02-2017 

GWS: 	 40 
	

GWS: 	 40 
GHG: 	 10 
	

GHG: 	 30 
GLG: 	 50 
	

GLG: 	 80 
Maaiveldhoogte: 	-0,6 

	
Maaiveldhoogte: 	-0,68 

in m t.o.v. NAP 
	

in m t.o.v. NAP 
Boormeester 	11.1 

	
Boormeester 
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50 
92 

200 H1, lichtgrijs, Avegaar, origineel 

152 	berm 
H1, licht beigebruin, Avegaar, 
opgebracht 

MG„ M50 (250), neutraalzwart, 
Avegaar, ATM zand,opgebracht 

100 

150 

-sa 

• 
250 

300 
-168 

149 	berm 
H1, licht beigebwin, Avegaar, 
opgebracht 

MG„ M50 (250), neutraalzwart, 
Avegaar, ATM zand,opgebracht 

H1, lichtgrijs, Avegaar, origineel 

• 
250 

300- 

ij 
k 

k 

50 89 

100 

150 

-41 

200 - 

-171 

450 

500 

q 

X 

550 	 

600 

650 

700 

0 • 
ik 0 
0 • 
0 

0 • 
• o 
o
o
• 

o • 
o 

o • 
0 

o • 

o • 
0 

o • 

bodem 
Boring: 	2G 
	

Boring: 	2H 
X: 153558,90 	 X: 	 153559,58 
Y: 475008,68 	 Y: 	 475008,13 
Datum: 	 20-02-2017 	 Datum: 	 20-02-2017 

GLG: 	 240 
	

GLG: 	 240 
Maaiveldhoogte: 	1,52 

	
Maaiveldhoogte: 	1,49 

in m t.o.v. NAP 
	

in m t.o.v. NAP 
Boormeester 
	

Boormeester 

Donkerbruin, Avegaar, ongeroerd 

350 

400 

-331 

Resten zand, donker zwartbruin, -351 	Avegaar, zandige smeerlaag 

MF„ M50 (180), lichtgrijs, Avegaar 

-401 

MF„ M50 (165), lichtgrijs, Pulsboor 

-551 
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Opdrachtgever: B-Ware 

Getekend volgens NEN 5104 



400 

450 

1 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

0 

50 

• -142 

H3, resten planten, Edelmanboor 

los 	berm  
H4, resten veen, donker grijsbruin, 
Edelmanboor, opgebracht 

ss 
H1, licht beigebruin, Edelmanboor, 
opgebracht ,dijklichaam 

-82 

H1, zwak roesthoudend, 
neutraalgrijs, Edelmanboor, 
origineel 

-192 

Neutraalbruin, Edelmanboor 

-292 

UF,H4, M50 (100), donker 
.317 	zwartbruin, Edelmanboor, 

smeerlaag 
MF„ M50 (180), licht blauwgrijs, 

-sst Zuigerboor 
ME„ M50 (170), lichtgrijs, 
Zuigerboor 

-452 

210 	berm 
Licht geelbeige, Avegaar, 
opgebracht 

140 

ME„ M50 (190), sterk 
grindhoudend, neutraalzwart, 
Avegaar 

so 
H1, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor, 
verwerkt,opgebr,dijklichaam 

-so 
Resten zand, donkerbruin, Guts 

-m  
H3, resten veen, donker grijsbruin, 
Guts, verwerkt 

-150 

H4, licht grijsbruin, Guts 
-180 

4 

-000 

30000 

200 

• 

250 

300 

350 

500 

550 

	

"0:55:9 	* 
:0 	 

100- 	 

bodem 
Boring: 	2J 
	

Boring: 	3 
X: 153569,60 

	
X: 	 153273,50 

Y: 475034,27 
	

Y: 	 475229,82 
Datum: 	 21-02-2017 

	
Datum: 	 23-01-2017 

GHG: 	 190 
GLG: 	 250 

	
GLG: 	 220 

Maaiveldhoogte: 	1,08 
	

Maaiveldhoogte: 	2,1 
in m t.o.v. NAP 
	

in m t.o.v. NAP 
Boormeester 
	

Boormeester 
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• • 

50 

100 

210 	berm 
Licht beigebruin, Edelmanboor, 
opgebracht 

135 

Neutraalzwart, Ramguts, thermisch 
gereinigde grond 

79 

Ramguts, stuit,met hand 
ondoordringbaar 

50 
I I 

100 	 

.......  

150 

200—, 

2507 

3001_ 

350- 

400 	" 1  . 

lir 	berm 
Licht geelbeige, Machinale 
Peilbuis, opgebracht 

71 

Sterk kleihoudend, neutraal 
grijsbruin, Machinale Peilbuis 

16 

MF„ M50 (180), lichtgrijs, 
Machinale Peilbuis 

-19 

MF„ M50 (190), neutraalzwart, 
Machinale Peilbuis, ingebracht 
ATM zandgrond 

Donkerbruin, Machinale Peilbuis, 
ongeroerd 

-269 

zag 	1-14, neutraal bruinzwart, Machinale 
Peilbuis, zandige smeerlaag 

bodem 
Boring: 	3A 	 Boring: 	3B 
X: 153273,38 	 X: 	 153266,20 
Y: 475229,70 	 Y: 	 475217,34 
Datum: 	 20-01-2017 	 Datum: 	 23-01-2017 

Maaiveldhoogte: 	2,1 	 Maaiveldhoogte: 	1,11 
in m t.o.v. NAP 	 in m t.o.v. NAP 
Boormeester 	111 	 Boormeester 
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Opdrachtgever: B-Ware 
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I I 
50 

100 

150- 

200- 

250- 

300- 

350 

1 E 
q N  

1 1 1 1 1 1 1 
1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 
1 1 I 1 1 1 1 
1 1 

, . 	: 	.•. 

50 

100 	 

150 	 

200- 

250- 

300- 

350 

4007 

450- 

500- 

550- 

600 —• 

650 	 

bodem 
Boring: 	3B1 
	

Boring: 	3C 
X: 153265,77 	 X: 	 153263,68 
Y: 475217,94 	 Y: 	 475215,59 
Datum: 	 23-01-2017 	 Datum: 	 23-01-2017 

Maaiveldhoogte: 	1,11 
	

Maaiveldhoogte: 	0,92 
in m t.o.v. NAP 
	

in m t.o.v. NAP 
Boormeester 
	

Boormeester 

.111 	berin 
Licht gehlbeige, Avegaar, 
opgebracht 

71 

Resten klei, neutraal grijsbruin, 
Avegaar, opgebracht 

21 

MF„ M50 (190), lichtgrijs, Avegaar, 
opgebracht 

.24 

MF„ M50 (185), neutraalzwart, 
Avegaar, ATM zand 

Neutraalbruin, Guts, ongeroerd 

-269 

92 	berm 
Licht grijsbeige, Machinale 

62 
	Peilbuis, opgebracht 

H3, donker grijsbruin, Machinale 
Peilbuis, opgebracht,verwerkt 

-3 

MG„ M50 (240), lichtgrijs, 
Machinale Peilbuis, opgebracht 

-ss 
MF„ M50 (190), neutraalzwart, 
Machinale Peilbuis, ATM 
zand/grond 

-228 

Neutraalbruin, Machinale Peilbuis, 
ongeroerd 

ZF,H4, M50 (145), neutraalzwart, 
Machinale Peilbuis, zandige 298 	smeertaag  
MF,H1, M50 (180), donkerbruin, 
Machinale Peilbuis, B2 inspoeling 

.338 
MF„ M50 (175), neutraal geelgrijs, 

• Machinale Peilbuis 
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Boring: 	4A 
X: 152869,84 
Y: 475537,85 
Datum: 	 24-01-2017 
GWS: 	 200 

GLG: 	 225 
Maaiveldhoogte: 	2,11 
in m t.o.v. NAP 
Boormeester 

Boring: 	4B 
X: 152861,64 
Y: 475525,36 
Datum: 	 24-01-2017 
GWS: 	 180 

Maaiveldhoogte: 	0,92 
in m t.o.v. NAP 
Boormeester 

0 

O 
0 
O 

. 4. 

♦ -14 

H1, neutraalgrijs, Edelmanboor 

62 

H1, resten wortels, neutraalbruin, 
Avegaar 181 

H1, resten wortels, neutraalbruin, 
Avegaar 

H2, matig grindhoudend, 
donkergrijs, Avegaar, Thermisch 
gereinigde grond met klei 

131 

MF,H1, M50 (190), matig 
grindhoudend, donkergrijs, 
Avegaar, Thermisch gereinigde 
grond 

71 

H1, matig roesthoudend, licht 
grijsbruin, Edelmanboor 

.69 

H1, resten veen, resten zand, 
neutraalgrijs, Edelmanboor, geroerd 

-269 

Resten planten, donkerbruin, Guts, 
ongeroerd 

-309 

62 	berm 

H1, sporen zand, neutraalgrijs, 
Avegaar 

12 

MF,H1, M50 (190), matig 
grindhoudend, donkergrijs, 
Avegaar, Thermisch gereinigde 
grond 

Resten planten, donkerbruin, 
Avegaar, ongeroerd 

-378 

0 

50 
0 

00 
0 

" • " • 
0.C.  

0.0 

n. 
0.  

100 •o• 

..c 

.• 
150 

250 

200 

300 

350 

400 

450 

500 

50- 

-0.0 

1007 1.0 

;5'6 
:: • • 

150- .0 

• 0 

:o o 
200 

250L7•Q 
_ • • 
D. • 0 

300— 
0.0  
=••0 

-.0 

350 	 °  

á  ..... 
• • • .0.0 .0 

0:  

0 

400 

50 

211 	berm 



4 
-.1 	berm 

H3, resten slib, donker zwartgrijs, 
Edelmanboor, opgebracht 

Neutraalbruin, Edelmanboor, 
ongeroerd 

4> 	-148  

berm 

H1, sporen zand, neutraalgrijs, 
Avegaar 

7 

MF,H1, M50 (190), matig 
grindhoudend, donkergrijs, 
Avegaar, Thermisch gerieinigde 
grond 

H1, resten wortels, neutraalbruin, 
Avegaar 57 

0 

50 

100 

50- 

100 

150 

200 

...... 	• • • 

..... 	• .. 

250 á 

• ......C.0. 
.. • 	• . • 

350 

400 O .323 

300 
0.0 

450 

Resten planten, donkerbruin, Guts, 
ongeroerd 

H4, resten riet, donker grijsbruin, 
413 	Edelmanboor, Smeerlaag -   

MF„ M50 (185), resten planten, 
lichtbruin, Zuigerboor 

500 

550 

600 

650 

bodem 
Boring: 	4C 
	

Boring: 	4F 
X: 152860,88 

	
X: 	 152859,37 

Y: 475523,57 
	

Y: 	 475520,93 
. Datum: 	 24-01-2017 

	
Datum: 	 20-02-2017 

GWS: 	 180 
GHG: 	 10 
GLG: 	 60 

Maaiveldhoogte: 	0,87 
	

Maaiveldhoogte: 	-0,88 
in m t.o.v. NAP 
	

in m t.o.v. NAP 
Boormeester 
	

Boormeester 

150- 

200- 

250 

300- 

-418 	MF,H4, M50 (160), Edelmanboor, 
zandige smeerlaag  

350- 	 • 	MF„ M50 (175), laagjes leem, 
lichtgrijs, Zuigerboor 

.468 

MF„ M50 (180), lichtgrijs, 
400- 
	 Zuigerboor 

450- 

500 	 
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Getekend volgens NEN 5104 



0 

50 

1 
1 1 
k 

1 

50- 

100 100 

201 	berm 
H1, licht beigebruin, Avegaar, 
opgebracht 

146 

MG„ M50 (250), neutraalzwart, 
Avegaar, ATM zand ingebracht 

195 	berm 
H1, licht beigebruin, Avegaar, 
opgebracht 

140 

MG„ M50 (250), neutraalzwart, 
Avegaar, ATM zand ingebracht 

800 	- 
	 -599 

bodenek 
Boring: 	4G 
	

Boring: 	4H 
X: 152868,64 

	
X: 	 152869,04 

Y: 475535,02 
	

Y: 	 475535,57 
Datum: 	 20-02-2017 

	
Datum: 	 20-02-2017 

Maaiveldhoogte: 	1,95 
	

Maaiveldhoogte: 	2,01 
in m t.o.v. NAP 
	

in m t.o.v. NAP 
Boormeester 
	

Boormeester 

150 

200 

250 
-75 

300  

H2, laagjes zand, sporen veen, 
neutraal grijsbruin, Avegaar, 
verwerkt 

150 

200- 

250— _ 
-69 

300- 

H2, laagjes zand, sporen veen, 
neutraal grijsbruin, Avegaar, 
verwerkt 

350 
	

350- 

400 
	 -205 	 400- 

Neutraalbruin, Avegaar, ongeroerd 

450 

500 

550 

600 	
-409 

650 

700 	- 
	 -499 

\
MF H2 M50 (170), neutraal 
grijsbruin, Avegaar, zandige 
smeerlaag 

MF„ M50 (180), licht blauwgrijs, 
Pulsboor 

MF„ M50 (175), lichtgrijs, Pulsboor 

750—, 
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0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

1 

350 

400 

450 

bodem 
Boring: 	5A 
	

Boring: 	5B 
X: 152166,39 	 152164,82 
Y: 475536,20 

	
Y: 	 475544,81 

Datum: 	 12-01-2017 
	

Datum: 	 12-01-2017 

GHG: 	 150 
GLG: 	 310 

	
GLG: 	 220 

Maaiveldhoogte: 	1,28 
	

Maaiveldhoogte: 	0,44 
in m t.o.v. NAP 
	

in m t.o.v. NAP 
Boormeester 	 Boormeester 	1.1 

128 	berm 
Licht beigegrijs, Edelmanboor, 
opgebracht 

• -182  

-197 	MG„ M50 (270), lichtgrijs, 
Pulsboor, opgebracht  
H1, neutraalgrijs, Edelmanboor, 
origineel ,stug 

-272 

Zwak kleihoudend, neutraal 
302 	

grijsbruin, Edelmanboor 

Bruin, Edelmanboor, droog,stevig 
-322 

44 	berm 
29 	H2, Edelmanboor, 

verwerkt,opgebracht 
Licht beigegrijs, Edelmanboor, 
opgebracht 

-131 

H1, neutraalgrijs, Edelmanboor, 
origineel ,stevig 

• 
-216 

H4, neutraal grijsbruin, -236 Edelmanboor, ongeroerd 
Neutraalbruin, Edelmanboor 

-476 

Zwak kleihoudend, zwak 
sos 	zandhoudend, donker grijsbruin, 

Edelmanboor  
ME„ M50 (160), lichtgrijs, 
Zuigerboor 

50 

100 

150 

200 

250-

300-

350-

400 

450 

500- 

550 

600 	 

6502  
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0 

50 

100 

150 

200 

250 

-10 	berm 
H3, Edelmanboor, verwerkte 

-60 

H2, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor, verwerkt -90 

H1, zwak roesthoudend, lichtgrijs, 
Edelmanboor, origineel 

-140 

• H2, neutraalgrijs, Edelmanboor 

-190 

H4, resten planten, neutraal 
22o 	grijsbruin, Edelmanboor 

Neutraalbruin, Edelmanboor 

bodem 
Boring: 	5C 
X: 152163,99 
Y: 475548,89 
Datum: 	 12-01-2017 

GHG: 	 90 
GLG: 	 140 
Maaiveldhoogte: 	-0,1 
in m t.o.v. NAP 
Boormeester 	RE 
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50- 

000 

0 	 
100-00.0.0 

0 	 
0 
o • • 	• 

150 — 
• 0. 6 0 • 

2007 

flOo • 

250- 

0'• OP 

300- 

3507 

400-: 

450- 

500— 

• 

bodem 
Boring: 	1A 
	

Boring: 	1B 
X: 154084,77 

	
X: 	 154075,27 

Y: 474563,45 
	

Y: 	 474559,24 
Datum: 	 11-01-2017 

	
Datum: 	 11-01-20'17 

GHG: 	 150 
GLG: 	 200 

Maaiveldhoogte: 	2,26 
	

Maaiveldhoogte: 	1,47 
in m t.o.v. NAP 
	

in m t.o.v. NAP 
Boormeester 
	

Boormeester 

226 	berm 
Klei, sterk sikh], licht geelbruin, 

196 
	Edelmanboor, opgebracht 

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
171 	donkergrijs, Edelmanboor, 

\ opgebracht  
Zand, uiterst fijn, matig sihig, sterk 
grindig, neutraalzwart, 
Edelmanboor, ingebracht 

116 	,thermisch gereinigd zand  
Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
lichtbruin, Edelmanboor, origineel 

26 
Klei, matig siltig, zwak humeus, 
lichtbruin, Edelmanboor, 
ongeroerd,stug 

-54 

Veen, mineraalarm, zwak 
zandhoudend, neutraal zwartbruin, 
Edelmanboor, half veraard,verwerkt 

-124 

147 	berm 
Klei, matig siltig, zwak humeus, 

122 	licht geelbruin, Edelmanboor, 
\ opgebracht  

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
97 	sporen slib, neutraalgrijs, 

Edelmanboor, verwerkt,opgebracht 
Zand, matig fijn, klehg, zwak 
humeus, matig grindig, M50 (180), 
sterk grindhoudend, K-waarde: 15, 
neutraalzwart, Edelmanboor, 
ingebrachte grond ,zand 
,watervoerend 

-153 

Veen, mineraalarm, neutraalbruin, 
Edelmanboor, ongeroerd 

.353 	Veen, mineraalarm, sporen zand, 
neutraalzwart, Edelmanboor, 
smeer/gliede laag  

Projectcode: PR.16.128-TOTAAL 
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37 	berm 
Klei, matig siltig, licht geelbruin, 
Edelmanboor, opgebracht 

2 

Klei, matig siltig, matig humeus, 
-23 	donkergrijs, Edelmanboor, 

\ opgebracht serwerkt 
Zand, uiterst fijn, zwak siltig, sterk 
grindig, K-waarde: 15, 
neutraalzwart, Pulsboor, 
ingebracht gereinigd zand,zeer 
doorlatend 

-153 

Veen, mineraalarm, neutraalbruin, 
Edelmanboor, ongeroerd 

-343 

.

7

8

-

3 

	Veen, mineraalarm, donker 
bruingrijs, Edelmanboor, 
smeer/gliede  
Zand, matig fijn, matig siltig, — \ 
M50 (170), neutraalgrijs, 
Zuigerboor 
Zand, matig fijn, zwak siltig, 
M50 (190), lichtgrijs, Zuigerboor 

-513 

1 

1 

1 

h 
0 • O 

1 

 O • 
o 0 o O • 

P 0 
0 • 
.0 
o • 

• 0 
o • 
.o 
•
0 • 
0 

50 

100 

• 

150 

400 

450 

500 

550 

164 	berm 
Klei, matig siltig, licht beigebruin, 
Edelmanboor, opgebracht 

114 

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
grindig, M50 (180), neutraalzwart,r  
Edelmanboor, thermisch 
gereinigde grond 

54 

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
neutraal beigegeel, Edelmanboor, 
dijklichaam 

.76 

Klei, sterk siltig, sterk humeus, 
resten veen, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor, verwerkt,dijklichaam 

-166 

Veen, mineraalarm, neutraalbruin, 
Guts, ongeroerd 

Boring: 	1C 
	

Boring: 	2A 
X: 154072,11 

	
X: 	 153559,34 

Y: 474558,05 
	

Y: 	 475008,87 
Datum: 	 11-01-2017 

	
Datum: 	 20-01-2017 

GHG: 	 70 
GLG: 	 130 
Maaiveldhoogte: 	0,37 

	
Maaiveldhoogte: 	1,64 

in m t.o.v. NAP 
	

in m t.o.v. NAP 
Boormeester 
	

Boormeester 
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• 

0 

50 

100- 

150- 

200- 

250- 

300- 

350- 

• 

400— 

bodem 
Boring: 	2B 
	

Boring: 	2C 
X: 153551,06 

	
153548,27 

Y: 474997,31 
	

Y: 	 474997,10 
Datum: 	 20-01-2017 

	
Datum: 	 20-01-2017 

GWS: 	 180 
	

GWS: 	 180 

Maaiveldhoogte: 	0,79 
	

Maaiveldhoogte: 	0,75 
in m t.o.v. NAP 
	

in m t.o.v. NAP 
Boormeester 
	

Boormeester 

n 	berm 
Klei, matig si'tje, licht geelbruin, 

49 
	Avegaar, opgebracht 

Klei, sterk siltig, sterk humeus, 
19 
	donkerbruin, Avegaar 

Zand, matig fijn, zwak silrig, matig 
grindig, M50 (180), neutraalzwart, 
Avegaar, ingebracht ATM zand 

-161 

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
sterk puinhoudend, donkergrijs, 
Avegaar, ingebr,verwerkt 

-231 

Veen, mineraalann, neutraalbruin, 
Avegaar, ongeroerd 

-341 

1 	
Zand, uiterst fijn, sterk siltig, sterk -38 humeus, neutraal grijsbruin, 
Avegaar, smeerlaag  
Zand, matig fijn, zwak siltig, 
M50 (185), lichtgrijs, Pulsboor 

-521 

75 	berm 
Klei, matig slikt, licht geelbruin, 

45 
	Avegaar, opgebracht 

25 	
Klei, sterk siltig, sterk humeus, 
donkerbruin, Avegaar  
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
grindig, M50 (180), neutrialzwari, 
Avegaar, ingebracht ATM zand 

-155 

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
sterk puinhoudend, donkergrijs, 
Avegaar, ingebr,verwerkt 

Veen, mineraalarm, neutraalbruin, 
Avegaar, ongeroerd 

Projectcode: PR.16.128-TOTAAL 
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bodem 
Boring: 	2E 
X: 153552,85 

Y: 474965,11 

Datum: 	 20-02-2017 

GWS: 	 40 

GHG: 	 10 

GLG: 	 50 
Maaiveldhoogte: 	-0,6 
in m t.o.v. NAP 
Boormeester 

X: 153546,15 

Y: 474995,61 
Datum: 	 20-02-2017 

GWS: 	 40 

GHG: 	 30 

GLG: 	 80 
Maaiveldhoogte: 	-0,68 
in m t.o.v. NAP 
Boormeester 

Boring: 	2F 

-ss 	weiland -68 	berm — 
Klei, sterk siltig, matig humeus, 
donker bruingrijs, Edelmanboor, 
opgebracht 

50 

Klei, sterk siltig, sterk humeus, 
-8° 	neutraal grijsbruin, Edelmanboor, 

\  teellaag  

Veen, mineraalarm, neutraalbruin, 
Edelmanboor, ongeroerd 50- 

-138 

• Veen, mineraalarrn, neutraalbruin, 
Edelmanboor, ongeroerd 

100 100- 

150- 150 

200 200- 

-310 250 250- 

-348 	Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

\

humeus, M50 (180), zwak 
plantenhoudend, lichtbruin, 
Edelmanboor 

300- 300 

330 	Leem, zwak zandig, sterk humeus, 
donker grijsbruin, Edelmanboor, 

\  smeerlaag  

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
M50 (165), lichtgrijs, Zuigerboor 

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
M50 (180), laagjes leem, lichtgrijs, 
Zuigerboor 350- 350 

400- 400 

510 
450 

N 

lam 

42' 
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152 	berm 
Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
licht beigebmin, Avegaar, 
opgebracht 

92 
Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
grindig, M50 (250), neutraalzwart, 
Avegaar, ATM zand,opgebracht 

q Pl  

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350- 

400- 

4507 

500 

550 

600 

650 

700 

-38 
Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
lichtgrijs, Avegaar, origineel 

• 

-168 

• 

bodem 
Boring: 	2G 
	

Boring: 	2H 
X: 153558,90 

	
X: 	 153559,58 

Y: 475008,68 
	

Y: 	 475008,13 
Datum: 	 20-02-2017 

	
Datum: 	 20-02-2017 

GLG: 	 240 
	

GLG: 	 240 
Maaiveldhoogte: 	1,52 

	
Maaiveldhoogte: 	1,49 

in m t.o.v. NAP 
	

in m t.o.v. NAP 
Boormeester 
	

Boormeester 

149 	berm 
Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
licht beigebruin, Avegaar, 
opgebracht 

89 

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
grindig, M50 (250), neutraalzwart, 
Avegaar, ATM zand,opgebracht 

-41 

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
lichtgrijs, Avegaar, origineel 

-171 

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
Avegaar, ongeroerd 

-331 

Veen, mineraalarm, resten zand, -351 	donker zwartbruin, Avegaar, 
\ zandige smeerlaag  

Zand, matig fijn, zwak sittig, 
M50 (180), lichtgrijs, Avegaar 

-401 

Zand, matig fijn, zwak Biltig, 
M50 (165), lichtgrijs, Pulsboor 

-551 
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soci: 

550 

5 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400  

450 	 

0 • 
• 0 
0 • 

• 0 
0 • 
t0 
0 • 
10 
0 • 
0 

0 • 
0 

0 • 
0 

0 • 
0 

o • 

8.2 
Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak roesthouderid, neutraalgrijs, 
Edelmanboor, origineel 

Klei, matig siltig, matig humeus, 
resten planten, Edelmanboor 

	

7J 	O 

	

150-oo 	00  

300- 
Veen, mineraalarm, neutraalbruin, 
Edelmanboor 

350 

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
resten veen, donker grijsbruin, 
Guts, verwerkt 

-150 
Klei, sterk siltig, sterk humeus, licht 

180 	grijsbruin, Guts -   

50 

.... 	0... 

1007D 	0.0• 

tos 	berm 
Klei, matig siltig, sterk humeus, 
resten veen, donker grijsbruin, 
Edelmanboor, opgebracht 

5. 
Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
licht beigebruin, Edelmanboor, 
opgebracht ,dijklichaam 

210 	berm 
Klei, matig siltig, licht geelbeige, 
Avegaar, opgebracht 

140 
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
grindig, M50 (190), sterk 
grindhoudend, neutraalzwart, 
Avegaar 

4> 	.142  

-192 

200 

250 

so 
Klei, matig siltig, zwak humeus, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor, 
verwerkt,opgebr,dijklichaam 

50 
Veen, mineraalarrn, resten zand, 

so 	donkerbruin, Guts - 

Boring: 	2J 
	

Boring: 	3 
X: 153569,60 

	
X: 	 15327350 

Y: 475034,27 
	

Y: 	 475229,82 
Datum: 	 21-02-2017 

	
Datum: 	 23-01-2017 

GHG: 	 190 
GLG: 	 250 

	
GLG: 	 220 

Maaiveldhoogte: 	1,08 
	

Maaiveldhoogte: 	2,1 
in m t.o.v. NAP 
	

in m t.o.v. NAP 
Boormeester 
	

Boormeester 

Klei, uiterst siltig, sterk humeus, 
-317 	M50 (100), donker zwartbruin, 

Edelmanboor, smeerlaag 
Zand, matig fijn, matig siltig, 

-352 	M50 (180), licht blauwgrijs, 
Zuigerboor 
Zand, matig fijn, zwak siltig, 
M50 (170), lichtgrijs, Zuigerboor 

-452 
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50 50- 

100 

210 	berm 
Klei, sterk siltig, licht beigebruin, 
Edelmanboor, opgebracht 

135 

Zand, uiterst fijn, zwak sittig, sterk 
grindig, neutraatzwart, Ramguts, 
thermisch gereinigde grond 

79 

Ramguts, stuit,met hand 
ondoordringbaar 

berm 
Klei, matig dijn, licht geelbeige, 
Machinale Peilbuis, opgebracht 

71 

Veen, mineraalarm, sterk 
kteihoudend, neutraal grijsbruin, , 
Machinale Peilbuis 

16 

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
M50 (180); lichtgrijs, Machinale 

As 	Peilbuis  
Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
windig, M50 (190), neutraalzwart, 
Machinale Peilbuis, ingebracht 
ATM zand/grond 

-209 

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
Machinale Peilbuis, ongeroerd 

289 	Zand, uiterst fijn, uiterst siltig, sterk — 
 \

humeus, neutraal bruinzwart, 
Machinale Peilbuis, zandige 
smeerlaag  

bodem 
Boring: 	3A 
	

Boring: 	3B 
X: 153273,38 

	
X: 	 153266,20 

Y: 475229,70 
	

Y: 	 475217,34 
Datum: 	 20-01-2017 

	
Datum: 	 23-01-2017 

Maaiveldhoogte: 	2,1 
	

Maaiveldhoogte: 	1,11 
in m t.o.v. NAP 
	

in m t.o.v. NAP 
Boormeester 
	

Boormeester 
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Klei, matig siltig, matig humeus, 
donker grijsbruin, Machinale 
Peilbuis, opgebracht,verwerkt 

Zand, matig grof, zwak siltig, 
M50 (240), lichtgrijs, Machinale 
Peilbuis, opgebracht 

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
windig, M50 (190), neutraalzwart, 
Machinale Peilbuis, ATM 
zand/grond 

-228 

Veen, mineraalarm, neutraalbruin, 
Machinale Peilbuis, ongeroerd 

Zand, zeer fijn, sterk sikje, sterk 

zse 	humeus, M50 (145), neutraalzwart, 
Machinale Peilbuis, zandige 
smeerlaag  

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
338 	humeus, M50 (180), donkerbruin, 

Machinale Peilbuis, B2 inspoeling  

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
M50 (175), neutraal geelgrijs, 
Machinale Peilbuis 

92 	berrn. 
Klei, matig siltig, licht grijsbeige, 
Machinale Peilbuis, opgebracht 02 

0 
Klei, matig siltig, licht geelbeige, 
Avegaar, opgebracht 

71 

Veen, mineraalann, resten klei, 
neutraal grijsbruin, Avegaar, 
opgebracht 

21 

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
M50 (190), lichtgrijs, Avegaar, 
opgebracht 

-24 

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
grindje, M50 (185), neutraalzwart, 
Avegaar, ATM zand 

Veen, mineraalarm, neutraalbruin, 
Guts, ongeroerd 

3507 

berm 

150- 

200- 

250- 

300- 

0 
0r  
o r  

0 
0 r  

0 
00' 
or 

0 
0 

0 
0 
0r 
0 

0 r 
0 

-269 

50- 

100- 

0 
• -209 

Boring: 	3B1 Boring: 	3C 
X: 153265,77 
Y: 475217,94 

Datum: 	 23-01-2017 

X: 153263,68 
Y: 475215,59 
Datum: 	 23-01-2017 

Maaiveldhoogte: 	1,11 
in m t.o.v. NAP 
Boormeester 

Maaiveldhoogte: 	0,92 
in m t.o.v. NAP 
Boormeester 

•S=8 

bodem 
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Opdrachtgever: B-Ware 
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211 	berm 
Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
resten wortels, neutraalbruin, 
Avegaar 
Klei, zwak zandig, matig humeus, 
matig grindhoudend, donkergrijs, 
Avegaar, Thermisch gereinigde 

131 	grond met klei  
Zand, matig fijn, kleiig, zwak 
humeus, M50 (190), matig 
grindhoudend, donkergrijs, 
Avegaar, Thermisch gereinigde 

71 	grond 
Klei, matig siltig, zwak humeus, 
matig roesthoudend, licht 
grijsbruin, Edelmanboor 

4> 	-14 	

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
neutraalgrijs, Edelmanboor 

-69 

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
resten veen, resten zand, 
neutraalgrijs, Edelmanboor, geroerd 

0 

50- 

100- 

150- 

200- 

250- 

300 — 

350- 

400- 

450- 

Veen, mineraalarm, resten 
planten, donkerbruin, Guts, 
ongeroerd 

500- 

.o. .o... 
- 100 .c`co c`°"• 

o o • • o• • 
0 o 

có 	 O,  

Zand, matig fijn, kleitg, zwak 
humeus, M50 (190), matig 
grindhoudend, donkergrijs, 
Avegaar, Thermisch gereinigde 
grond 

92 	berm 
Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
resten wortels, neutraalbruin, 

62  	Avegaar  
Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
sporen zand, neutraalgrijs, Avegaar 

12 

a 

5 

-258 350 

bodem 
Boring: 	4A 
	

Boring: 	4B 
152869,84 
	

152861,64 
Y: 	 475537,85 

	
475525,36 

Datum: 	 24-01-2017 
	

Datum: 	 24-01-2017 
GWS: 	 200 

	
GWS: 	 180 

GLG: 	 225 
Maaiveldhoogte: 	2,11 

	
Maaiveldhoogte: 	0,92 

in m t.o.v. NAP 
	

in m t.o.v. NAP 
Boormeester 	 Boormeester 

Veen, mineraalarm, resten 
Planten, donkerbruin, Avegaar, 
ongeroerd 

400 

450 
-378 

Projectcode: PR.16.128-TOTAAL 
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aa 	berm 
4 

• -148  

-408 

044••••%  
-418 

• 	 

r0
0 • 
r0 
0 • 

• 0 
0 • 

• 0 
0 • 
, 0 
0 • 
r0 
0 • 

• 0 
0 • 
r0 
0 • 
r0 

-468 

-588 

87 	berm 
Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
resten wortels, neutraalbruin, 

57 N Avegaar  
Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
sporen zand, neutraalgrijs, Avegaar 

Zand, matig fijn, kleiig, zwak 
humeus, M50 (190), matig 
grindhoudend, donkergrijs, 
Avegaar, Thermisch gerieinigde 
grond 

--00:0•• • 100-: 	• 

c•o• • 4 	 • 

' COO 	 

gg.t?" 	t? 
:4:1 C1 Cl 

T..0.0. .0. 

10.0.0.0 	 • 
250—..  

0-0 	 

300-0-00-•0 

Klei, matig siltig, matig humeus, 
resten slib, donker zwartgrijs, 
Edelmanboor, opgebracht 

Veen, mineraalarm, neutraalbruin, 
Edelmanboor, ongeroerd 

Klei, sterk zandig, sterk humeus, 
M50 (160), Edelmanboor, zandige 
smeerlaag 
Zand, matig fijn, matig siltig, 
M50 (175), laagjes leem, lichtgrijs, 
Zuigerboor 
Zand, matig fijn, zwak siltig, 
M50 (180), lichtgrijs, Zuigerboor 

-563 650 	 

'' 
0.0 	0-  

- 	 
400- :canna 

Veen, mineraalarm, resten 
planten, donkerbruin, Guts, 
ongeroerd 

450 

Klei, matig zandig, sterk humeus, 
resten riet, donker grijsbruin, 

-413 
N  Edelmanboor, Smeerlaag 

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
M50 (185), resten planten, 
lichtbruin, Zuigerboor 

500 

550- 

600 _ 

bodem 
Boring: 	4C 
	

Boring: 	4F 
X: 152860,88 

	
X: 	 152859,37 

Y: 475523,57 
	

Y: 	 475520,93 
Datum: 	 24-01-2017 

	
Datum: 	 20-02-2017 

GWS: 	 180 
GHG: 	 10 
GLG: 	 60 

Maaiveldhoogte: 	0,87 
	

Maaiveldhoogte: 	-0,88 
in m t.o.v. NAP 
	

in m t.o.v. NAP 
Boormeester 	 Boormeester 

Projectcode: PR.16.128-TOTAAL 
Opdrachtgever: B-Ware 

Getekend volgens NEN 5104 



Getekend volgens NEN 5104 

bodem 
Boring: 	4G 
X: 152868,64 
Y: 475535,02 
Datum: 	 20-02-2017 

X: 152869,04 
Y: 475535,57 
Datum: 	 20-02-2017 

Boring: 	4H 

Maaiveldhoogte: 	1,95 
in rn t.o.v. NAP 
Boormeester 

Maaiveldhoogte: 	2,01 
in m t.o.v. NAP 
Boormeester 

195 berm 201 	berm 
Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
licht beigebruin, Avegaar, 
opgebracht 

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
licht beigebruin, Avegaar, 
opgebracht 

50- 149 

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
grindig, M50 (250), neutraalzwart, 
Avegaar, ATM zand ingebracht 

146 

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
grindig, M50 (250), neutraalzwart, 
Avegaar, ATM zand ingebracht 

100- 

150- 

200- 

250- 
-75 

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
laagjes zand, sporen veen, 
neutraal grijsbruin, Avegaar, 
verwerkt 

300- 

-69 

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
laagjes zand, sporen veen, 
neutraal grijsbruin, Avegaar, 
verwerkt 

350- 

400- 
-209 

Veen, mineraalarm, neutraalbruin, 
Avegaar, ongeroerd 

-409 

429 	Klei, sterk zandig, matig humeus, 
M50 (170), neutraal grijsbruin, 

\ Avegaar, zandige smeerlaag 
Zand, matig fijn, matig siltig, 
M50 (180), licht blauwgrijs, 
Pulsboor 

-499 

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
M50 (175), lichtgrijs, Pulsboor 

-599 

Projectcode: PR.16.128-TOTAAL 
Opdrachtgever: B-Ware 



50 

-216 

350 

400 

450 

100- 

150- 

-131 

Klei, matig si'tje, zwak humeus, 
neutraalgrijs, Edelmanboor, 
origineel ,stevig 

• 

-182 

-197 	Zand, matig grof, zwak siltig, 

\ M50 (270), lichtgrijs, Pulsboor, 
opgebracht 

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
neutraalgrijs, Edelmanboor, 
origineel ,stug 

300- • 

Veen, mineraalarm, zwak 
aoz 	kleihoudend, neutraal grijsbruin, 

Edelmanboor 

-322 	Veen, mineraalann, bruin, 
Edelmanboor, droog,stevig 

-476 

Veen, mineraalarm, zwak 
kleihoudend, zwak zandhoudend, 

—N-5°6 	donker grijsbruin, Edelmanboor  
Zand, matig fijn, zwak siltig, 
M50 (160), lichtgrijs, Zuigerboor 

50 

100 

150 

200 

250 

500 

550 

600 

650 

k 

128 	berrn 
Klei, matig siltig, licht beigegrijs, 
Edelmanboor, opgebracht 

44 	berm 
29 	Klei, sterk siltig, matig humeus, 

Edelmanboor, venverld,opgebracht 
Klei, matig siltig, licht beigegrijs, 
Edelmanboor, opgebracht 

200 

250 

zas 	Klei, sterk siltig, sterk humeus, 

\
neutraal grijsbruin, Edelmanboor, 
ongeroerd 

Veen, mineraalann, neutraalbruin, 
Edelmanboor- 

-272 

GLG: 	 310 
Maaiveldhoogte: 	1,28 
in m t.o.v. NAP 
Boormeester 	INE 

GHG: 	 150 
GLG: 	 220 
Maaiveldhoogte: 	0,44 
in m t.o.v. NAP 
Boormeester 

bodem. 
Boring: 	5A 
	

Boring: 	5B 
X: 152166,39 

	
X: 	 152164,82 

Y: 475536,20 
	

Y: 	 475544,81 
Datum: 	 12-01-2017 

	
Datum: 	 12-01-2017 

Projectcode: PR.16.128-TOTAAL 
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0 

5 

100 

150 

200 

250 

bodem 
Boring: 	5C 
X: 152163,99 
Y: 475548,89 
Datum: 	 12-01-2017 

GHG: 	 90 
GLG: 	 140 
Maaiveldhoogte: 	-0,1 
in m t.o.v. NAP 
Boormeester 	all  

.10 	berm 
Klei, sterk siltig, matig humeus, 
Edelmanboor, verwerkte 

-60 

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor, 
verwerkt 
Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak roesthoudend, lichtgrijs, 
Edelmanboor, origineel 

-140 

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
neutraalgrijs, Edelmanboor 

-190 

Klei, sterk siltig, sterk humeus, 
resten planten, neutraal grijsbruin, -22o Edelmanboor 
Veen, mineraalarm, neutraalbruin, 
Edelmanboor 

-270 

Projectcode: PR.16.128-TOTAAL 
Opdrachtgever: B-Ware 

Getekend volgens NEN 5104 



Projectnaam Hydr. ond. Westdijk Bunschoten 	 Datum 
Locatie 

Opdrachtgever 

Naam B-Ware 
Contactpersoon 	 

Projectleider/boormeester 

Projectleider 
Boormeester 
Laboratorium 

Aantallen 

Meetpunten 25 
Totale diepte (m) 119,01 

Casing (m) 
Potten 0 

Peilbuizen 26 
Straatpotten 0 

Watermonsters 5 
Flessen 0 

Locatie 

Contactpersoon 
Telefoon 

Plaats 
Straat 

Huisnummer 
Postcode 

Gemeente 
Provincie 

X 

Projectgegevens 
Projectcode: 	 PR.16.128-TOTAAL 

Kenmerken 

Hypothese: 

Eindconclusie: 



Algemene meetpuntgegevens 
Projectcode: 	PR.16.128-TOTAAL 

Meetpnt Deelloc. Datum Diepte X MVh Ref. MVtype GWS GLG GHG Srt 
1A 11-01-2017 350 154084,77 NA BM 474563,45 2,26 B 
1B 11-01-2017 500 NA BM 154075,27 474559,24 1,47 200 P 150 
1C 11-01-2017 NA 550 154072,11 474558,05 0,37 BM 130 P 70 
2A 20-01-2017 390 NA BM 153559,34 475008,87 1,64 B 
2B 20-01-2017 NA BM 600 153551,06 474997,31 0,79 180 P 
2C 20-01-2017 NA BM 400 153548,27 474997,1 0,75 180 P 
2E 20-02-2017 NA WE 450 153552,85 474965,11 -0,6 40 50 P 10 
2F 20-02-2017 400 153546,15 NA BM 474995,61 -0,68 40 P 80 30 
2G 20-02-2017 NA BM 320 153558,9 475008,68 1,52 P 240 
2H 20-02-2017 NA BM 700 153559,58 475008,13 1,49 P 240 
2J 21-02-2017 NA 560 153569,6 475034,27 1,08 BM 250 P 190 
3 23-01-2017 390 153273,5 NA BM 475229,82 2,1 B 220 

3A 20-01-2017 131 153273,38 NA BM 475229,7 2,1 B 
3B 23-01-2017 400 153266,2 475217,34 NA BM 1,11 P 

3B1 23-01-2017 NA 380 153265,77 475217,94 1,11 BM B 
3C 23-01-2017 650 153263,68 NA BM 475215,59 0,92 P 
4A 24-01-2017 520 152869,84 NA BM 475537,85 2,11 200 B 225 
4B 24-01-2017 NA 470 152861,64 475525,36 BM 0,92 180 P 
4C 24-01-2017 650 152860,88 NA BM 475523,57 0,87 180 P 
4F 20-02-2017 500 152859,37 NA BM 475520,93 -0,88 P 60 10 
4G 20-02-2017 400 152868,64 NA BM 475535,02 1,95 P 
4H 20-02-2017 NA 800 152869,04 475535,57 BM 2,01 P 
5A 12-01-2017 NA 450 152166,39 475536,2 1,28 BM 310 B 
5B NA 12-01-2017 680 152164,82 475544,81 BM 0,44 P 220 150 
5C 12-01-2017 260 152163,99 475548,89 NA BM -0,1 B 140 90 



Van Tot Hnm Toevoeging Sys BzB OW Geur PID Kleur K Opmerking 
0 30 K S2 AV LIBR GE opgebracht 

30 50 K S3H3 AV DRBR 

50 230 Z3 S1G2 AV NEZW ingebracht ATM zand 

230 280 K S3H1 AV PU3 DRGR ingebr,verwerkt 

280 400 V AV NEBR ongeroerd 

Laaggegevens 
Projectcode: PR.16.128-TOTAAL 

	

Meetpunt 	1A 
Hnm 

K 
K 
Z1 
K 
K 
V 

	

Meetpunt 	1B 
Hnm 

K 
K 
Z3 
V 
V 

	

Meetpunt 	1C 
Hnm 

K 
K 
Z1 
V 
V 
Z3 
Z3 

	

Meetpunt 	2A 
Hnm 

K 
Z3 
K 
K 
V 

	

Meetpunt 	2B 
Tot Hnm 

	

30 	K 

	

60 	K 
240 	Z3 
310 	K 
420 	V 
440 	Z1 
600 	Z3 

	

Meetpunt 	2C 

OW Geur Opmerking Van Tot Toevoeging Sys BzB PID Kleur K 
S3 ED 0 30 LIBR GE opgebracht 

S3H2 55 ED 30 DRGR opgebracht 

S2G3 ED 55 110 NEZW ingebracht ,thermisch gereinigd zand 

S3H1 ED 110 200 LIBR origineel 

S2H1 ED 200 280 LIBR ongeroerd,stug 

ED ZA1 280 350 NEBR ZW half veraard,verwerkt 

OW Opmerking Van Tot Toevoeging Sys BzB Geur PID Kleur K 
S2H1 ED 0 25 LIBR GE opgebracht 

S3H1 SB6 ED 25 60 NEGR verwerktopgebracht 

GR3 K3H1G2 ED 15 60 300 NEZW ngebrachte grond ,zand ,watervoerend 

ED 490 300 NEER ongeroerd 

ZA6 ED 490 500 NEZW smeer/gliede laag 

Opmerking Sys BzB OW Geur PID Kleur K Van Tot Toevoeging 
0 S2 ED 35 LIBR GE opgebracht 

S2H2 ED 35 60 DRGR opgebracht ,verwerkt 

PS S1G3 15 60 190 NEZW ingebracht gereinigd zand,zeer 

ED 190 380 NEBR ongeroerd 

390 ED 380 DRGR BR smeer/gliede 

S2 ZU 390 420 NEGR 

S1 ZU 550 420 LIGR 

Tot Toevoeging Sys BzB OW Geur PID Kleur K Opmerking Van 
S2 ED 0 50 LIBR BE opgebracht 

S1G2 ED 50 110 thermisch gereinigde grond NEZW 

S3H1 ED 110 240 NEGE BE dijklichaam 

S3H3 ED VE7 240 330 NEGR BR verwerkt,dijklichaam 

GU 390 330 NEER ongeroerd 

OW Opmerking Toevoeging Sys BzB Geur PID Kleur K Van 
S2 AV 0 LIBR GE opgebracht 

S3H3 AV 30 DRBR 

S1G2 AV 60 NEZW ingebracht ATM zand 

S3H1 AV PU3 240 DRGR ingebr,verwerkt 

AV 310 NEBR ongeroerd 

S3H3 AV 420 NEBR GR smeerlaag 

PS 440 LIGA 



Meetpunt 	2E 
Geur PID Kleur K Opmerking Sys BzB OW Tot Hnm Toevoeging Van 

S3H3 ED K 0 20 NEBR GR teellaag 

ED V 20 250 ongeroerd NEBR 

Z1H3 ED L 250 270 smeerlaag DRBR GR 

S1 ZU Z3 270 450 LIGR 

Meetpunt 	2F 
Van Tot Hnm Toevoeging Sys BzB OW Geur PID Kleur K Opmerking 

0 70 K S3H2 ED DRGR BR opgebracht 

70 270 V ED NEBR ongeroerd 

270 280 Z3 S2H1 ED PL1 LIBR 

280 400 Z3 S1 ZU LE9 LIGR 

Meetpunt 	2G 
Opmerking OW Geur PID Kleur K Toevoeging Sys BzB Hnm Van Tot 

AV K S3H1 0 60 LIBR BE opgebracht 

S1G2 AV Z4 60 190 NEZW ATM zand,opgebracht 

S1H1 AV K 190 320 LIGR origineel 

Meetpunt 	2H 
Van Tot Hnm Toevoeging Sys BzB OW Geur PID Kleur K Opmerking 

0 60 K S3H1 AV LIBR BE opgebracht 

60 190 Z4 S1G2 AV NEZW ATM zand,opgebracht 

190 320 K S2H1 AV LIGR origineel 

320 480 V AV DRBR ongeroerd 

480 500 V AV ZA7 DRBR ZW zandige smeerlaag 

500 550 Z3 S1 AV LIGR 

550 700 Z3 S1 PS LIGR 

Meetpunt 	2J 
Opmerking BzB OW Geur Plo Kleur K Toevoeging Sys Van Hnm Tot 

VE7 K S2H3 ED 0 50 DRBR GR opgebracht 

ED K S3H1 50 190 opgebracht ,dijklichaam LIBR BE 

RO1 ED K S2H1 250 190 NEGR origineel 

PL7 S2H2 ED K 250 300 
ED V 300 400 NEBR 

ED K S4H3 400 425 DRBR ZW smeerlaag 

S2 ZU Z3 460 425 LIGR BL 

ZU Z3 S1 460 560 LIGR 

Meetpunt 	3 
Van Tot Hnm Toevoeging Sys BzB OW Geur PID Kleur K Opmerking 

0 70 K S2 AV LIBE GE opgebracht 

70 160 Z3 S1G2 AV GR3 NEZW 

160 260 K S2H1 ED NEBR GR venverkt,opgebr,dijIdichaam 

260 290 V GU ZA7 DRBR 

290 360 K S3H2 GU VE7 DRBR GR verwerkt 

360 390 K S3H3 GU LIBR GR 

Meetpunt 	3A 
K Opmerking Sys OW Geur Plo Kleur Toevoeging BzB Hnm Van Tot 

S3 ED K 0 75 LIBR 8E opgebracht 

S1G3 RA Z1 75 130 NEZW thermisch gereinigde grond 

RA 131 130 stuit,met hand ondoordringbaar 



Van Tot Hnm Toevoeging Sys BzB OW Geur PID Kleur K Opmerking 
0 60 K S2H2 ED SB7 DRGR ZW opgebracht 

Meetpunt 	3B 
Hnm 

K 
V 
Z3 
Z3 
V 
Z1 

Meetpunt 	3B1 
Hnm 

K 
V 
Z3 
Z3 
V 

Meetpunt 	3C 
Van 

0 
30 
95 

150 
320 
360 
390 
430 

Meetpunt 	4A 
Hnm 

K 
K 
Z3 
K 
K 
K 
V 

Meetpunt 	4B 
Hnm 

K 
K 
Z3 
V 

Meetpunt 	4C 
Hnm 

K 
K 
Z3 
V 
K 
Z3 

Meetpunt 	4F 

Van Tot Sys OW Kleur Toevoeging BzB Geur PID K Opmerking 
S2 MP 0 40 LIBE GE opgebracht 

95 MP KL3 40 NEBR GR 

S1 MP 95 130 LIGR 

S1G3 MP 130 320 NEZW ingebracht ATM zand/grond 

MP 320 380 DRBR ongeroerd 

S4H3 MP 380 400 NEZW BR zandige smeerlaag 

Van Tot Toevoeging Sys BzB 	OW Geur PID Kleur K Opmerking 
S2 AV 0 40 LIBE GE opgebracht 

AV 40 90 KL7 NEBR GR opgebracht 

S1 90 135 AV LIGR opgebracht 

S1G3 AV 135 320 NEZW ATM zand 

GU 320 380 NEBR ongeroerd 

Hnm Sys Geur Tot Toevoeging BzB OW PID Kleur K Opmerking 
K S2 MP 30 LIBE GR opgebracht 

S2H2 K MP 95 DRBR GR opgebracht,verwerkt 

Z4 S1 MP 150 LIGR opgebracht 

Z3 S1G3 MP 320 NEZW ATM zand/grond 

V MP 360 NEBR ongeroerd 

S3H3 MP Z2 390 NEZW zandige smeerlaag 

Z3 S2H1 MP 430 DRBR B2 inspoeling 

Z3 S1 MP 650 NEGR GE 

Van Tot Toevoeging Sys BzB OW Geur PID Kleur K Opmerking 
S3H1 AV WO7 0 30 NEBR 

Z1H2 AV GR2 30 80 DRGR Thermisch gereinigde grond met klei 

K3H1 AV GR2 80 140 DRGR Thermisch gereinigde grond 

S2H1 ED RO2 140 225 LIBR GR 

S2H1 ED 225 280 NEGR 

S4H1 ED VE7ZA7 280 480 NEGR geroerd 

GU 480 520 PL7 DRBR ongeroerd 

Sys OW Van Tot Toevoeging BzB Geur PID Kleur K Opmerking 
S3H1 AV WO7 0 30 NEBR 

S3H1 AV ZA6 30 80 NEGR 

K3H1 AV GR2 80 350 DRGR Thermisch gereinigde grond 

350 AV PL7 470 DRBR ongeroerd 

Van Tot Toevoeging Sys BzB OW Geur PID Kleur K Opmerking 
S3H1 AV WO7 0 30 NEBR 

S3H1 AV ZA6 30 80 NEGR 

K3H1 GR2 AV 80 410 DRGR Thermisch gerieinigde grond 

GU PL7 410 470 DRBR 	• ongeroerd 

Z2H3 ED RI7 470 500 DRBR GR Smeerlaag 

S1 ZU 500 PL7 650 LIBR 



ED V 60 320 NEBR ongeroerd 

ED Z3H3 K 320 330 zandige smeerlaag 

ZU LE9 S2 Z3 380 330 LIGR 

S1 ZU Z3 380 500 LIGR 

Meetpunt 	4G 
Opmerking PID Kleur K OW Geur Sys BzB Hnm Toevoeging Van Tot 

S3H1 AV K 0 55 opgebracht LIBR BE 

AV S1G2 Z4 55 270 ATM zand ingebracht NEZW 

ZA9VE6 S3H2 AV K 270 400 NEBR GR verwerkt 

Meetpunt 	4H 
Opmerking Kleur K OW Geur PID Sys BzB Hnm Toevoeging Van Tot 

AV S3H1 K 55 0 opgebracht LIBR BE 

S1G2 AV Z4 270 55 ATM zand ingebracht NEZW 

AV ZA9VE6 S3H2 K 270 410 NEBR GR verwerkt 

AV V 410 610 NEBR ongeroerd 

AV Z3H2 K 610 630 NEBR GR zandige smeerlaag 

PS S2 Z3 700 630 LIGR BL 

S1 PS Z3 700 800 LIGR 

Meetpunt 	5A 
Opmerking Geur PID Kleur K OW Sys BzB Toevoeging Tot Hnm Van 

ED S2 K 310 0 opgebracht LIGR BE 

PS S1 Z4 325 310 LIGR opgebracht 

ED S2H1 K 325 400 NEGR origineel ,stug 

ED KL1 V 430 400 NEBR GR 

ED 430 450 V droog,stevig BR 

5B Meetpunt 
K Opmerking Geur PID Kleur OW BzB Toevoeging Sys Hnm Van Tot 

ED S3H2 K 15 0 verwerkt,opgebracht 

ED S2 K 175 15 opgebracht LIGR BE 

ED S2H1 K 175 260 origineel ,stevig NEGR 

S3H3 ED K 260 280 NEBR GR ongeroerd 

ED V 520 280 NEBR 

ED KL1ZA1 V 550 520 DRBR GR 

S1 ZU Z3 550 680 LIGR 

5C Meetpunt 
Opmerking Geur .  PID Kleur K OW Sys BzB Toevoeging Hnm Van Tot 

ED S3H2 K 50 0 verwerkte 

ED S3H2 K 50 80 NEBR GR verwerkt 

RO1 S2H1 ED K 80 130 LIGR origineel 

S3H2 ED K 180 130 NEGR 

ED PL7 S3H3 K 210 180 NEBR GR 

ED V 210 260 NEBR 



Peilbuizen, watermonsters en flessen 
Projectcode: 	 PRA 6.128-TOTAAL 

Meetpunt 	1B 
Peilbuis 

1 
Waterm. 

18-1-1 

2 
Waterm. 

18-2-1 

Meetpunt 	1C 
F. Van 
450 

Datum 
12-01-2017 

Meetpunt 	2B 

Peilbuis 
1 
2 

F.Tot T.o.v. BOPB Maaivld T.o.v Lengte WWV Diameter Materiaal F.Van 
120 220 MA NA 2,07 1,47 32 

Datum GWS Vr.P. Typ. P. Opbr. Drijf! Kleur Geur PID Helderh Min Ec Ec Eh pH Spoelsn./Tijd Temp 
228 12-01-2017 

diver P1617 kabellengte 2570 mm Baro T8258 
450 500 MA NA 2,04 1,47 32 

pH Datum GWS Vr.P. Typ. P. Opbr. Drijf/ Kleur Geur MCI Helderh Min Ec Ec Eh Spoelsn./Tijd Temp 
240 12-01-2017 

diver U8003 kabellengte 3350 mm 

F.Tot T.o.v. BOPB Maaivld T.o.v Lengte WWV Diameter Materiaal Peilbuis 
1 550 MA NA 0,89 0,37 32 

pH Waterm. GWS Opbr. Drijf! Kleur Geur PID Helderh Min Ec Ec Eh Spoelsn./Tijd Vr.P. Typ. P. Temp 
1C-1-1 146 

diver W0183 kabellengte 2930 mm 

Lengte WWV Diameter F.Tot T.o.v. BOPB Maaivld T.o.v Materiaal F. Van 
120 220 MA NA 1,33 0,79 32 

32 500 600 	MA 	1,35 0,79 	NA 

Meetpunt 	2C 
F.Tot T.o.v. BOPB Maaivld T.o.v Lengte WWV Diameter Materiaal Peilbuis F.Van 

1 300 400 MA NA 1,19 0,75 32 

Meetpunt 	2E 
F. Tot T.o.v. 80PB Maaivld T.o.v Lengte WWV Diameter Materiaal Peilbuis F. Van 

1 330 430 NA MA -0,02 -0,6 32 

Meetpunt 	2F 
T.o.v. BOPB Maaivld T.o.v Lengte WWV Diameter Materiaal F.Tot Peilbuis F. Van 

2 300 400 MA NA -0,14 -0,68 32 
1 80 180 MA NA -0,09 -0,68 32 

Meetpunt 	2G 
F.Tot T.o.v. BOPB Maaivld T.o.v Lengte WWV Diameter Materiaal Peilbuis F.Van 

1 220 300 MA NA 2,05 1,52 32 

Meetpunt 2H _ 
F. Tot T.o.v. BOPB Maaivld T.o.v Lengte WWV Diameter Materiaal Peilbuis F.Van 

1 350 450 MA NA 1,49 1,97 32 
2 600 700 MA NA 1,95 1,49 32 

Meetpunt 	2J 
WWV F. Tot T.o.v. BOPB Maaivld T.o.v Lengte Diameter Materiaal Peilbuis F.Van 

1 460 560 MA NA 1,66 1,08 32 

Meetpunt 	3C 
F.Tot T.o.v. BOPB Maaivld T.o.v Lengte WWV Diameter Materiaal Peilbuis F. Van 

1 550 650 NA MA 1,52 0,92 32 



Meetpunt 	3B 
F.Van 
150 
320 

Meetpunt 	4C 
F.Van 
550 

Meetpunt 	4B 
F.Van 
200 
390 

Meetpunt 	4F 
F. Van 
130 
400 

Meetpunt 	4G 
F.Van 
330 

Meetpunt 	4H 
F.Van 
450 
700 

Meetpunt 	5B 

Materiaal Lengte WWV Diameter BOPB Maaivld T.o.v T.o.v. F.Tot Peilbuis 
NA 32 250 MA 1 1,69 1,11 
NA 32 400 MA 1,64 2 

Diameter Materiaal Maaivld T.o.v Lengte WWV BOPB F.Tot T.o.v. Peilbuis 
NA 0,87 32 650 MA 1,37 1 

WWV Diameter Materiaal Maait*, T.o.v Lengte BOPB F.Tot T.o.v. Peilbuis 
NA 32 300 MA 1,44 0,92 1 
NA 32 470 MA 0,92 2 1,42 

Lengte WWV Diameter Materiaal BOPB Maaivld T.o.v F.Tot T.o.v. Peilbuis 
NA 32 230 MA -0,88 1 -0,24 
NA 32 500 MA -0,88 -0,28 2 

WWV Diameter Materiaal Maaivld T.o.v Lengte BOPB F.Tot T.o.v. Peilbuis 
NA 32 1 400 MA 2,56 1,95 

Materiaal Lengte WWV Diameter BOPB Maaivld T.o.v T.o.v. F.Tot Peilbuis 
NA 32 1 550 MA 2,61 2,01 
NA 800 32 MA 2,58 2,01 2 

Materiaal Lengte WWV Diameter BOPB Maaivld T.o.v F.Tot T.o.v. Peilbuis F. Van 
NA 32 1 350 MA 1,07 0,44 250 

Ec pH Spoelsn./Tijd Temp Kleur Geur PID Helderh Min Ec Eh Opbr. Drijf! GWS Vr.P. Typ. P. Waterm. Datum 
58-1-1 332 12-01-2017 

grondwater niet inges eld;diver T1797 kabe113600mm 
NA 32 650 MA 0,44 550 1,03 2 

Spoelsn./Tijd Temp Geur PID Helderh Min Ec Ec Eh pH Opbr. Drijf! Kleur Typ. P. Datum GWS Vr.P. Waterm. 
5B-2-1 183 12-01-2017 

diver P1619 kabellengte 3110mm 
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Bijlage 2. 	Schematische dwarsdoorsnede van bemonsterde transecten 

In onderstaande figuren zijn op basis van binnen dit project verrichte bodemboringen en door de 
opdrachtgever aangeleverde dwarsprofielen (tijdens de uitvoering van de dijkversteviging) 
schematische dwarsdoorneden gemaakt. Hiervoor is de bodemopbouw tussen de boorprofielen 
geïnterpoleerd. Vervolgens is per transect aangegeven waar en op welke diepte bemonsteringen zijn 
verricht vanuit het grondwater via ceramische cups ofwel peilbuizen. Van boven naar beneden zijn 
eerst de vier transecten met toepassing van TGG (transect 1 - 4) opgenomen en daaronder het 
referentie transect 5. 

Transect 1 

Transect 2 

binnendijkse zijde 
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Transect 5 (Referentie transect) 

peilbuizen F 	C 	B 
- 1 (veen) - 1 (zand) - t (TGG) 
- 2 (zand) 	- 2 (veen) 

G 	H 
- 1 (TGG) - 1 (veen) 

- 2 (zand 

Transect 3 

binnendijkse zijde 

Transect 4 

ceramische cups 	 d 	 c 	b 
	

a 
- waterb. 	- TGG - TGG 	 -TGG 

- veen - veen 	 - veen 
- zand 

binnendijkse zijde 



Bijlage 3. 	Analyse resultaten en methode Eurofins Omegam en Stichting waterproef 

In deze bijlage zijn de analyse rapportages van bodem- en grondwateranalyses welke niet zijn 
uitgevoerd door het laboratorium van Onderzoekcentrum B-WARE maar door de laboratoria Stichting 
Waterproef en Eurofins Omegam. 
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B-WARE B.V. 
T.a.v. 
Postbus 6558 
6503 GB NIJMEGEN 

Datum: 	 Rapportnummer: 	 Uw Kenmerk: 
30-05-2017 
	

290159 

Project: 	 Monstername door: 	 Uw projectcode: 
eebre001/002, Chemisch onderzoek 

	
Opdrachtgever 

Geachte 

Hierbij zend ik u de resultaten van analyses die op uw verzoek werden uitgevoerd. 
Deze resultaten hebben alleen betrekking op de monsters, zoals die door u ter analyse werden 
aangeboden. 

De werkzaamheden zijn, tenzij anders aangegeven, uitgevoerd overeenkomstig het document 
'Producten en dienstencatalogus Stichting Waterproef'. Belangrijk voor de interpretatie van de 
resultaten is het gegeven dat analyseresultaten altijd een meetonzekerheid bezitten. Gegevens over de 
analysemethoden en meetonzekerheden worden u op aanvraag toegezonden. 

Dit rapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

De resultaten op dit rapport zijn geautoriseerd namens de directeur van Stichting Waterproef 

Waterproef, laboratorium voor onderzoek van water en bodem. 

Dijkgraaf Poschlaan 6 - Postbus 43 - 1135 ZG Edam 

T 0299 39 17 00 - F 0299 39 17 17 - klantenservice@waterproef.nl  
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Rapportnummer: 

290159 

Pagina 
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Volgnummer 	Puntcode 	 Monsteromschrijving 
497195 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 12-1-2017 
497196 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 12-1-2017 
497197 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 12-1-2017 
497198 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 12-1-2017 

Volgnummer 	 497195 	497196 	497197 	497198 
Monstercode klant 	 1A 70-90 	1A 110-130 	1A 150-170 	1A 370-400 

Monstertype 	 Grond 	Grond 	 Grond 	 Grond 

Bemonsteringstype 	 steekmonster steekmonster steekmonster steekmonster 
Monsternemer 	 Opdrachtgever Opdrachtgever Opdrachtgever Opdrachtgever 

Monsternamedatum 	 12-01-2017 	12-01-2017 	12-01-2017 	12-01-2017 

Monsternametijd 	 00:00 	00:00 	 00:00 	 00:00 

Acceptatiedatum 	 19-05-2017 	19-05-2017 	19-05-2017 	19-05-2017 

Bijgevoegde rapporten 	 Eenheid 
Rapportbijlage 	 Zie bijlage a 	Zie bijlage a 	Zie bijlage a 	Zie bijlage a 



Rapportnummer: 

290159 

Pagina 

3 / 19 

Volgnummer 	Puntcode 	 Monsteromschrijving 
497199 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 12-1-2017 
497200 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 12-1-2017 
497201 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 12-1-2017 
497202 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 12-1-2017 

Volgnummer 	 497199 	497200 	497201 	497202 
Monstercode klant 	 16 100-125 	1B 380-400 	1B 400-420 	1B 420-460 

Monstertype 	 Grond 	Grond 	 Grond 	 Grond 

Bemonsteringstype 	 steekmonster steekmonster steekmonster steekmonster 
Monsternemer 	 Opdrachtgever Opdrachtgever Opdrachtgever Opdrachtgever 

Monsternamedatum 	 12-01-2017 	12-01-2017 	12-01-2017 	12-01-2017 

Monsternametijd 	 00:00 	00:00 	 00:00 	 00:00 

Acceptatiedatum 	 19-05-2017 	19-05-2017 	19-05-2017 	19-05-2017 

Bijgevoegde rapporten 	 Eenheid 
Rapportbijlage 	 Zie bijlage a 	Zie bijlage a 	Zie bijlage a 	Zie bijlage a 
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Volgnummer 	Puntcode 	 Monsteromschrijving 
497203 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 12-1-2017 
497204 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 12-1-2017 
497205 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 12-1-2017 
497206 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 12-1-2017 

Volgnummer 	 497203 	497204 	497205 	497206 
Monstercode klant 	 1C 70-90 	10 205-225 	10 225-265 	1C 475-500 

Monstertype 	 Grond 	Grond 	 Grond 	 Grond 

Bemonsteringstype 	 steekmonster steekmonster steekmonster steekmonster 
Monsternemer 	 Opdrachtgever Opdrachtgever Opdrachtgever Opdrachtgever 

Monsternamedatum 	 12-01-2017 	12-01-2017 	12-01-2017 	12-01-2017 

Monsternametijd 	 00:00 	00:00 	 00:00 	 00:00 

Acceptatiedatum 	 19-05-2017 	19-05-2017 	19-05-2017 	19-05-2017 

Bijgevoegde rapporten 	 Eenheid 
Rapportbijlage 	 Zie bijlage a 	Zie bijlage a 	Zie bijlage a 	Zie bijlage a 
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Volgnummer 	Puntcode 	 Monsteromschrijving 
497207 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 12-1-2017 
497208 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 12-1-2017 
497209 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 12-1-2017 
497210 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 12-1-2017 

Volgnummer 	 497207 	497208 	497209 	497210 
Monstercode klant 	 5A 250-270 	5A 350-370 	5A 400-410 	5A 430-450 

Monstertype 	 Grond 	Grond 	 Grond 	 Grond 

Bemonsteringstype 	 steekmonster steekmonster steekmonster steekmonster 
Monsternemer 	 Opdrachtgever Opdrachtgever Opdrachtgever Opdrachtgever 

Monsternamedatum 	 12-01-2017 	12-01-2017 	12-01-2017 	12-01-2017 

Monsternametijd 	 00:00 	00:00 	 00:00 	 00:00 

Acceptatiedatum 	 19-05-2017 	19-05-2017 	19-05-2017 	19-05-2017 

Bijgevoegde rapporten 	 Eenheid 
Rapportbijlage 	 Zie bijlage a 	Zie bijlage a 	Zie bijlage a 	Zie bijlage a 
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Volgnummer 	Puntcode 	 Monsteromschrijving 
497211 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 12-1-2017 
497212 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 12-1-2017 
497213 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 12-1-2017 
497214 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 12-1-2017 

Volgnummer 	 497211 	497212 	497213 	497214 
Monstercode klant 	 5B 110-130 	5B 210-230 	5B 270-290 	5B 600-625 

Monstertype 	 Grond 	Grond 	 Grond 	 Grond 

Bemonsteringstype 	 steekmonster steekmonster steekmonster steekmonster 
Monsternemer 	 Opdrachtgever Opdrachtgever Opdrachtgever Opdrachtgever 

Monsternamedatum 	 12-01-2017 	12-01-2017 	12-01-2017 	12-01-2017 

Monsternametijd 	 00:00 	00:00 	 00:00 	 00:00 

Acceptatiedatum 	 19-05-2017 	19-05-2017 	19-05-2017 	19-05-2017 

Bijgevoegde rapporten 	 Eenheid 
Rapportbijlage 	 Zie bijlage a 	Zie bijlage a 	Zie bijlage a 	Zie bijlage a 
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Volgnummer 	Puntcode 	 Monsteromschrijving 
497215 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 12-1-2017 
497216 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 12-1-2017 
497217 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 12-1-2017 
497218 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 12-1-2017 

Volgnummer 	 497215 	497216 	497217 	497218 
Monstercode klant 	 5B 330-350 	5C 80-90 	5C 160-175 	5C 210-230 

Monstertype 	 Grond 	Grond 	 Grond 	 Grond 

Bemonsteringstype 	 steekmonster steekmonster steekmonster steekmonster 

Monsternemer 	 Opdrachtgever Opdrachtgever Opdrachtgever Opdrachtgever 

Monsternamedatum 	 12-01-2017 	12-01-2017 	12-01-2017 	12-01-2017 

Monsternametijd 	 00:00 	00:00 	 00:00 	 00:00 

Acceptatiedatum 	 19-05-2017 	19-05-2017 	19-05-2017 	19-05-2017 

Bijgevoegde rapporten 	 Eenheid 
Rapportbijlage 	 Zie bijlage a 	Zie bijlage a 	Zie bijlage a 	Zie bijlage a 
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Volgnummer 	Puntcode 	 Monsteromschrijving 
497219 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 12-1-2017 
497220 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 20-1-2017 
497221 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 20-1-2017 
497222 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 20-1-2017 

Volgnummer 	 497219 	497220 	497221 	497222 
Monstercode klant 	 5C 250-270 	2A ATM 0,5-1,1 	2A 0-20-ATM 	2A 20-40-ATM 

1,1-1,3 	 1,3-1,5 
Monstertype 	 Grond 	Grond 	 Grond 	 Grond 

Bemonsteringstype 	 steekmonster steekmonster steekmonster steekmonster 

Monsternemer 	 Opdrachtgever Opdrachtgever Opdrachtgever Opdrachtgever 

Monsternamedatum 	 12-01-2017 	20-01-2017 	20-01-2017 	20-01-2017 

Monsternametijd 	 00:00 	00:00 	 00:00 	 00:00 

Acceptatiedatum 	 19-05-2017 	19-05-2017 	19-05-2017 	19-05-2017 

Eijgevoegde rapporten 	 Eenheid 
Rapportbijlage 	 Zie bijlage a 	Zie bijlage a 	Zie bijlage a 	Zie bijlage a 
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Volgnummer 	Puntcode 	 Monsteromschrijving 
497223 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 20-1-2017 
497224 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 20-1-2017 
497225 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 20-1-2017 
497226 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 20-1-2017 

Volgnummer 	 497223 	497224 	497225 	497226 
Monstercode klant 	 2A veen 	2B ATM 1-1,5 	2B 2,4-3 kleipuin 	2B 0-20-ATM 

3,1-3,3 
Monstertype 	 Grond 	Grond 	 Grond 	 Grond 

Bemonsteringstype 	 steekmonster steekmonster steekmonster steekmonster 
Monsternemer 	 Opdrachtgever Opdrachtgever Opdrachtgever Opdrachtgever 

Monsternamedatum 	 20-01-2017 	20-01-2017 	20-01-2017 	20-01-2017 

Monsternametijd 	 00:00 	00:00 	 00:00 	 00:00 

Acceptatiedatum 	 19-05-2017 	19-05-2017 	19-05-2017 	19-05-2017 

pijgevoegde rapporten 	 Eenheid 
Rapportbijlage 	 Zie bijlage a 	Zie bijlage a 	Zie bijlage a 	Zie bijlage a 
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Volgnummer 	Puntcode 	 Monsteromschrijving 
497227 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 20-1-2017 
497228 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 20-1-2017 
497229 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 20-1-2017 
497230 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 20-1-2017 

Volgnummer 	 497227 	497228 	497229 	497230 
Monstercode klant 	 2B 20-40-ATM 2B ZAND 4,5-5 	2C 0-20-ATM 	2C 20-40-ATM 

3,3-3,5 
Monstertype 	 Grond 	Grond 	 Grond 	 Grond 

Bemonsteringstype 	 steekmonster steekmonster steekmonster steekmonster 

Monsternemer 	 Opdrachtgever Opdrachtgever Opdrachtgever Opdrachtgever 

Monsternamedatum 	 20-01-2017 	20-01-2017 	20-01-2017 	20-01-2017 

Monsternametijd 	 00:00 	 00:00 	 00:00 	 00:00 

Acceptatiedatum 	 19-05-2017 	19-05-2017 	19-05-2017 	19-05-2017 

Bijgevoegde rapporten 	 Eenheid 
Rapportbijlage 	 Zie bijlage a 	Zie bijlage a 	Zie bijlage a 	Zie bijlage a 
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Volgnummer 	Puntcode 	 Monsteromschrijving 
497231 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 20-1-2017 
497232 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 20-1-2017 
497233 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 20-1-2017 
497234 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 20-1-2017 

Volgnummer 	 497231 	497232 	497233 	497234 
Monstercode klant 	 2C ATM 	2C veen 	3A ATM +/- 1,0 	3A 0-20-ATM 

1,6-1,8 
Monstertype 	 Grond 	Grond 	 Grond 	 Grond 

Bemonsteringstype 	 steekmonster steekmonster steekmonster steekmonster 
Monsternemer 	 Opdrachtgever Opdrachtgever Opdrachtgever Opdrachtgever 

Monsternamedatum 	 20-01-2017 	20-01-2017 	20-01-2017 	20-01-2017 

Monsternametijd 	 00:00 	00:00 	 00:00 	 00:00 

Acceptatiedatum 	 19-05-2017 	19-05-2017 	19-05-2017 	19-05-2017 

Bijgevoegde rapporten 	 Eenheid 
Rapportbijlage 	 Zie bijlage a 	Zie bijlage a 	Zie bijlage a 	Zie bijlage a 
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Volgnummer 	Puntcode 	 Monsteromschrijving 
497235 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 20-1-2017 
497236 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 20-1-2017 
497237 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 20-1-2017 
497238 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 20-1-2017 

Volgnummer 	 497235 	497236 	497237 	497238 
Monstercode klant 	 3A 20-40-ATM 3A veen 2,6-2,9 	3B 0-20-ATM 	3B 20-40-ATM 

1,8-2,0 	 3,3-3,5 	 3,5-3,7 
Monstertype 	 Grond 	Grond 	 Grond 	 Grond 

Bemonsteringstype 	 steekmonster steekmonster steekmonster steekmonster 

Monsternemer 	 Opdrachtgever Opdrachtgever Opdrachtgever Opdrachtgever 

Monsternamedatum 	 20-01-2017 	20-01-2017 	20-01-2017 	20-01-2017 

Monsternametijd 	 00:00 	00:00 	 00:00 	 00:00 

Acceptatiedatum 	 19-05-2017 	19-05-2017 	19-05-2017 	19-05-2017 

Bijgevoegde_ rapporten 	 Eenheid 
Rapportbijlage 	 Zie bijlage a 	Zie bijlage a 	Zie bijlage a 	Zie bijlage a 
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Volgnummer 	Puntcode 	 Monsteromschrijving 
497239 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 20-1-2017 
497240 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 20-1-2017 
497241 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 20-1-2017 
497242 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 20-1-2017 

Volgnummer 	 497239 	497240 	497241 	497242 
Monstercode klant 	 3B ATM 	3C 0-20-ATM 	3C 20-40-ATM 	3C ZAND 5,5-6 

veen 	 veen 
Monstertype 	 Grond 	Grond 	 Grond 	 Grond 

Bemonsteringstype 	 steekmonster steekmonster steekmonster steekmonster 

Monsternemer 	 Opdrachtgever Opdrachtgever Opdrachtgever Opdrachtgever 

Monsternamedatum 	 20-01-2017 	20-01-2017 	20-01-2017 	20-01-2017 

Monsternametijd 	 00:00 	00:00 	 00:00 	 00:00 

Acceptatiedatum 	 19-05-2017 	19-05-2017 	19-05-2017 	19-05-2017 

Bijgevoegde rapporten 	 Eenheid 
Rapportbijlage 	 Zie bijlage a 	Zie bijlage a 	Zie bijlage a 	Zie bijlage a 
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Volgnummer 	Puntcode 	 Monsteromschrijving 
497243 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 20-1-2017 
497244 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt 6-Ware 

Zwaveldijk 20-1-2017 
497245 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt 6-Ware 

Zwaveldijk 20-1-2017 
497246 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 20-1-2017 

Volgnummer 	 497243 	497244 	497245 	497246 
Monstercode klant 	 3C ATM 	4A 0-20-ATM 	4A 20-40-ATM 	4A ATM 

Monstertype 	 Grond 	Grond 	 Grond 	 Grond 

Bemonsteringstype 	 steekmonster steekmonster steekmonster steekmonster 
Monsternemer 	 Opdrachtgever Opdrachtgever Opdrachtgever Opdrachtgever 

Monsternamedatum 	 20-01-2017 	20-01-2017 	20-01-2017 	20-01-2017 

Monsternametijd 	 00:00 	 00:00 	 00:00 	 00:00 

Acceptatiedatum 	 19-05-2017 	19-05-2017 	19-05-2017 	19-05-2017 

Bijgevoegde rapporten 	 Eenheid 
Rapportbijlage 	 Zie bijlage a 	Zie bijlage a 	Zie bijlage a 	Zie bijlage a 
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Volgnummer 	Puntcode 	 Monsteromschrijving 
497247 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 20-1-2017 
497248 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 20-1-2017 
497249 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 20-1-2017 
497250 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 20-1-2017 

Volgnummer 	 497247 	497248 	497249 	497250 
Monstercode klant 	 4A veen 	4B 0-20-ATM 	4B 20-40-ATM 	4B ATM 

Monstertype 	 Grond 	Grond 	 Grond 	 Grond 

Bemonsteringstype 	 steekmonster steekmonster steekmonster steekmonster 

Monsternemer 	 Opdrachtgever Opdrachtgever Opdrachtgever Opdrachtgever 

Monsternamedatum 	 20-01-2017 	20-01-2017 	20-01-2017 	20-01-2017 

Monsternametijd 	 00:00 	00:00 	 00:00 	 00:00 

Acceptatiedatum 	 19-05-2017 	19-05-2017 	19-05-2017 	19-05-2017 

Bijgevoegde rapporten 	 Eenheid 
Rapportbijlage 	 Zie bijlage a 	Zie bijlage a 	Zie bijlage a 	Zie bijlage a 
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Volgnummer 	Puntcode 	 Monsteromschrijving 
497251 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 20-1-2017 
497252 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 20-1-2017 
497253 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 20-1-2017 
497254 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 20-1-2017 

Volgnummer 	 497251 	497252 	497253 	497254 
Monstercode klant 	 4C 0-20-ATM 	4C 20-40-ATM 	4C ATM 	4C zand 

Monstertype 	 Grond 	Grond 	 Grond 	 Grond 

Bemonsteringstype 	 steekmonster steekmonster steekmonster steekmonster 
Monsternemer 	 Opdrachtgever Opdrachtgever Opdrachtgever Opdrachtgever 

Monsternamedatum 	 20-01-2017 	20-01-2017 	20-01-2017 	20-01-2017 

Monsternametijd 	 00:00 	00:00 	 00:00 	, 	00:00 

Acceptatiedatum 	 19-05-2017 	19-05-2017 	19-05-2017 	19-05-2017 

Bijgevoegde rapporten 	 Eenheid 
Rapportbijlage 	 Zie bijlage a 	Zie bijlage a 	Zie bijlage a 	Zie bijlage a 
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Volgnummer 	Puntcode 	 Monsteromschrijving 
497255 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 20-1-2017 
497256 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 20-1-2017 
497257 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 20-1-2017 
497258 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 20-1-2017 

Volgnummer 	 497255 	497256 	497257 	497258 
Monstercode klant 	 1D 0-10 	5D 	 2D slib 	 3D slib 

Monstertype 	 Waterbodem Waterbodem Waterbodem Waterbodem 

Bemonsteringstype 	 steekmonster steekmonster steekmonster steekmonster 
Monsternemer 	 Opdrachtgever Opdrachtgever Opdrachtgever Opdrachtgever 

Monsternamedatum 	 12-01-2017 	12-01-2017 	20-01-2017 	20-01-2017 

Monsternametijd 	 00:00 	00:00 	 00:00 	 00:00 

Acceptatiedatum 	 19-05-2017 	19-05-2017 	19-05-2017 	19-05-2017 

Bijgevoegde rapporten 	 Eenheid 
Rapportbijlage 	 Zie bijlage a 	.Zie bijlage a 	Zie bijlage a 	Zie bijlage a 
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Volgnummer 	Puntcode 	 Monsteromschrijving 
497259 	 ebre001 	 Agemeen monsterpunt B-Ware 

Zwaveldijk 20-1-2017 

Volgnummer 	 497259 
Monstercode klant 	 4D slib 

Monstertype 	 Waterbodem 

Bemonsteringstype 	 steekmonster 

Monsternemer 	 Opdrachtgever 

Monsternamedatum 	 20-01-2017 

Monsternametijd 	 00:00 

Acceptatiedatum 	 19-05-2017 

Bijgevoegde rapporten 	 Eenheid 
Rapportbijlage 
	 Zie bijlage a 

Opmerkingen 
a 	Analyse uitgevoerd door OMEGAM 
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Methodeverwijzingen 

Bijgevoegde rapporten in grond 
Rapportbijlage 

Bijgevoegde rapporten in waterbodem 
Rapportbijlage 



eurofins 
Omegam 

Stichting Waterproef 
T.a.v. 
Postbus 43 
1135 ZG EDAM 

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

b45876 
Project 670378 
670378 certificaat_v1 
CWSN-1711QX-LRIN-1BDT 
8 tabel(Ien) + 20 bijlage(n) 

Amsterdam, 26 mei 2017 

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 CSOmegam@eurofins.com 	BTW nr. NL8139.67.132.B01 
Nederland 	 www.omegam.nl 

	
KvK nr. 34215654 



titi eurofins 
Omegam 	

EWA E IC, 
Tabel 1 van 8 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 670378 
Project omschrijving 	 : b45876 
Opdrachtgever 	 : Stichting Waterproef 

Monsterreferenties 
5427972 = 497195: , 
5427973 = 497196: , 
5427974 = 497197: , 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 	 12/01/2017 	12/01/2017 	12/01/2017 
Ontvangstdatum opdracht 	• 	 19/05/2017 	19/05/2017 	19/05/2017 
Startdatum 	 19/05/2017 	19/05/2017 	19/05/2017 
Monstercode 	 5427972 	 5427973 	 5427974 
Matrix 	 Grond 	 Grond 	 Grond 
Algemeen onderzoek - fysisch 
Q droge stof 	 % 	 93,4 	 75,0 	 66,0 
Q organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 	0,6 	 6,7 	 6,3 
Q lutumgehalte (pipetmethode) 	% (m/m ds) 	6,6 	 15,6 	 18,9 

Anorganische parameters - overig 
fluoride 	 mg/kg ds 	25 	 7,2 	 7,2 
cyanide (complex) 	 mg/kg ds 	< 1 	 < 1 , 	 < 1 

Q cyanide (totaal) 	 mg/kg ds 	< 3 	 < 3 	 < 3 
Q cyanide (vrij) 	 mg/kg ds 	< 2 	 < 2 	 < 2 
lonchromatografie: 
Q oplosb. sulfaat 	 mg/kg ds 	4790 	 994 	 191 
Q oplosbaar bromide 	 mg/kg ds 	108 	 54,3 	 < 5 
Q oplosbaar chloride 	 mg/kg ds 	354 	 155 	 < 150 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd- 
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086). 
Opdrachtverificatiecode: CWSN-HIQX-LRIN-IBDT Ref.: 670378_certificaat_v1 
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Tabel 2 van 8 

titi e u rofi ns 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 670378 
Project omschrijving 	 : b45876 
Opdrachtgever 	 : Stichting Waterproef 

Monsterreferenties 
5427975 = 497198: , 
5427976 = 497199: , 
5427977 = 497200: , 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 	 12/01/2017 	12/05/2017 	12/01/2017 
Ontvangstdatum opdracht 	 19/05/2017 	19/05/2017 	19/05/2017 
Startdatum 	 19/05/2017 	19/05/2017 	19/05/2017 
Monstercode 	 5427975 	 5427976 	 5427977 
Matrix 	 Grond 	 Grond 	 Grond 

Algemeen onderzoek - fysisch 
Q droge stof 	 % 	 57,4 	 88,4 	 23,6 
Q organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 	16,6 	 1,4 	 57,1 
Q lutumgehalte (pipetmethode) 	% (m/m ds) 	4,7 	 2,7 	 11,0 

Anorganische parameters - overig 
fluoride 	 mg/kg ds 	 2,0 	 47 	 7,8 
cyanide (complex) 	 mg/kg ds 	< 1 	 < 1 	 < 1 

Q cyanide (totaal) 	 mg/kg ds 	< 3 	 < 3 	 < 3 
Q cyanide (vrij) 	 mg/kg ds 	< 2 	 < 2 	 < 2 
lonchromatografie: 
Q oplosb. sulfaat 	 mg/kg ds 	2720 	 8750 	 15700 
Q oplosbaar bromide 	 mg/kg ds 	< 5 	 326 	 1480 
Q oplosbaar chloride 	 mg/kg ds 	< 150 	 1080 	 8610 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd 
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086). 
Opdrachtverificatiecode: CWSN-HIQX-LRIN-IBDT 

	
Ref.: 670378_certificaat_v1 
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Tabel 3 van 8 

eurofins 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 670378 
Project omschrijving 	 : b45876 
Opdrachtgever 	 : Stichting Waterproef 

Monsterreferenties 
5427978 = 497201: , 
5427979 = 497202: , 
5427980 = 467203: , 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 	 12/01/2017 	12/01/2017 	12/01/2017 
Ontvangstdatum opdracht 	 19/05/2017 	19/05/2017 	19/05/2017 
Startdatum 	 19/05/2017 	19/05/2017 	19/05/2017 
Monstercode 	 5427978 	 5427979 	 5427980 
Matrix 	 Grond 	 Grond 	 Grond 
Algemeen onderzoek - fysisch 
Q droge stof 	 % 	 18,4 	 15,9 	 86,7 
Q organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 	77,3 	 22,0 	 1,0 
Q lutumgehalte (pipetmethode) 	% (m/m ds) 	4,7 	 4,8 	 5,8 

Anorganische parameters - overig 
fluoride 	 mg/kg ds 	10 	 2,5 	 20 
cyanide (complex) 	 mg/kg ds 	< 1 	 < 1 	 < 1 

Q cyanide (totaal) 	 mg/kg ds 	< 3 	 < 3 	 < 3 
Q cyanide (vrij) 	 mg/kg ds 	< 2 	 < 2 	 < 2 
lonchromatografie: 
Q oplosb. sulfaat 	 mg/kg ds 	3980 	 1740 	 6430 
Q oplosbaar bromide 	 mg/kg ds 	273 	 50,8 	 204 
Q oplosbaar chloride 	 mg/kg ds 	4970 	 5050 	 899 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086). 
Opdrachtverificatiecode: CWSN-HIQX-LRIN-IBDT Ref.: 670378_certificaat_v1 
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Tabel 4 van 8 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 670378 
Project omschrijving 	 : b45876 
Opdrachtgever 	 : Stichting Waterproef 

Monsterreferenties 
5427981 = 497204: , 
5427982 = 497205: , 
5427983 = 497206: , 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 	 12/01/2017 	12/01/2017 	12/01/2017 
Ontvangstdatum opdracht 	 19/05/2017 	19/05/2017 	19/05/2017 
Startdatum 	 19/05/2017 	19/05/2017 	19/05/2017 
Monstercode 	 5427981 	 5427982 	 5427983 
Matrix 	 Grond 	 Grond 	 Grond 

Algemeen onderzoek - fysisch 
Q droge stof 	 % 	 91,8 	 16,2 	 85,0 
Q organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 	< 0,2 	 84,5 	 0,2 
Q lutumgehalte (pipetmethode) 	% (m/m ds) 	33,0 	 15,6 	 < 1 

Anorganische parameters - overig 
fluoride 	 mg/kg ds 	 3,3 	 1,3 	 0,79 
cyanide (complex) 	 mg/kg ds 	< 1 	 < 1 	 < 1 

Q cyanide (totaal) 	 mg/kg ds 	< 3 	 < 3 	 < 3 
Q cyanide (vrij) 	 mg/kg ds 	< 2 	 < 2 	 < 2 
lonchromatografie: 
Q oplosb. sulfaat 	 mg/kg ds 	18700 	 10000 	 192 
Q oplosbaar bromide 	 mg/kg ds 	1350 	 948 	 < 5 
Q oplosbaar chloride 	 mg/kg ds 	7500 	 7810 	 < 150 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijiage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086). 
Opdrachtverificatiecode: CWSN-HIQX-LRIN-IBDT 

	
Ref.: 670378_certificaat_v1 
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FluAlld5 
Tabel 5 van 8 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 670378 
Project omschrijving 	 : b45876 
Opdrachtgever 	 : Stichting Waterproef 

Monsterreferenties 
5427984 = 497207: , 
5427985 = 497208: , 
5427986 = 297209: , 

	

Opgegeven bemonsteringsdatum : 	 12/01/2017 	12/01/2017 	12/01/2017 
Ontvangstdatum opdracht 	 • 

	

. 	 19/05/2017 	19/05/2017 	19/05/2017 
Startdatum 	 • • 19/05/2017 	19/05/2017 	19/05/2017 
Monstercode 	 • 

	

. 	 5427984 	 5427985 	 5427986 
Matrix 	 • 

	

. 	 Grond 	 Grond 	 Grond 
Algemeen onderzoek - fysisch 
Q droge stof 	 % 	 76,8 	 62,2 	 33,5 
Q organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 	2,8 	 4,2 	 40,4 
Q lutumgehalte (pipetmethode) 	% (m/m ds) 	11,4 	 25,4 	 20,4 

Anorganische parameters - overig 
fluoride 	 mg/kg ds 	 5,6 	 10 	 5,6 
cyanide (complex) 	 mg/kg ds 	< 1 	 < 1 	 < 1 

Q cyanide (totaal) 	 mg/kg ds 	< 3 	 < 3 	 < 3 
Q cyanide (vrij) 	 mg/kg ds 	< 2 	 < 2 	 < 2 
lonchromatografie: 
Q oplosb. sulfaat 	 mg/kg ds 	177 	 5540 	 22100 
Q oplosbaar bromide 	 mg/kg ds 	< 5 	 < 5 	 < 5 
Q oplosbaar chloride 	 mg/kg ds 	< 150 	 < 150 	 < 150 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n). mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd 
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086). 
Opdrachtverificatiecode: CWSN-HIQX-LRIN-IBDT Ref.: 670378_certificaat_v1 
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Tabel 6 van 8 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 670378 
Project omschrijving 	 : b45876 
Opdrachtgever 	 : Stichting Waterproef 

Monsterreferenties 
5427987 = 467210: , 
5427988 = 467211: , 
5427989 = 467212: , 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 	 12/01/2017 	12/01/2017 	12/01/2017 
Ontvangstdatum opdracht 	 19/05/2017 	19/05/2017 	19/05/2017 
Startdatum 	 19/05/2017 	19/05/2017 	19/05/2017 
Monstercode 	 5427987 	 5427988 	 5427989 
Matrix 	 Grond 	 Grond 	 Grond 

Algemeen onderzoek - fysisch 
Q droge stof 	 % 	 14,3 	 77,5 	 50,8 
Q organische stof (gec. voor lutum) % (m/nn ds) 	82,5 	 2,7 	 9,8 
Q lutumgehalte (pipetmethode) 	% (m/m ds) 	3,9 	 17,5 	 34,1 

Anorganische parameters - overig 
fluoride 	 mg/kg ds 	 0,86 	 8,4 	 5,1 
cyanide (complex) 	 mg/kg ds 	< 1 	 < 1 	 < 1 

Q cyanide (totaal) 	 mg/kg ds 	< 3 	 < 3 	 < 3 
Q cyanide (vrij) 	 mg/kg ds 	< 2 	 < 2 	 < 2 
lonchromatografie: 
Q oplosb. sulfaat 	 mg/kg ds 	22000 	 < 100 	 7030 
Q oplosbaar bromide 	 mg/kg ds 	 39,3 	 < 5 	 < 5 
Q oplosbaar chloride 	 mg/kg ds 	1370 	 < 150 	 < 150 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd 
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086). 
Opdrachtverificatiecode: CWSN-HIQX-LRIN-IBDT 

	
Ref.: 670378_certificaat_v1 
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IhAt 
Tabel 7 van 8 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 670378 
Project omschrijving 	 : b45876 
Opdrachtgever 	 : Stichting Waterproef 

Monsterreferenties 
5427990 = 467213: , 
5427991 = 476214: , 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 	 12/01/2017 	12/01/2017 
Ontvangstdatum opdracht 	 19/05/2017 	19/05/2017 
Startdatum 	 19/05/2017 	19/05/2017 
Monstercode 	 5427990 	 5427991 
Matrix 	 Grond 	 Grond 
Algemeen onderzoek - fysisch 
Q droge stof 	 18,4 	 85,1 
Q organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 	68,4 	 0,3 
Q lutumgehalte (pipetmethode) 	(m/m ds) 	13,8 	 < 1 

Anorganische parameters - overig 
fluoride 	 mg/kg ds 	 3,6 	 1,6 
cyanide (complex) 	 mg/kg ds 	< 1 	 < 1 

Q cyanide (totaal) 	 mg/kg ds 	< 3 	 < 3 
Q cyanide (vrij) 	 mg/kg ds 	< 2 	 < 2 
lonchromatografie: 
Q oplosb. sulfaat 	 mg/kg ds 	17300 	 < 100 
Q oplosbaar bromide 	 mg/kg ds 	< 5 	 < 5 
Q oplosbaar chloride 	 mg/kg ds 	< 150 	 < 150 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086). 
Opdrachtverificatiecode: CWSN-HIQX-LRIN-IBDT Ref.: 670378_certificaat_v1 
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Tabel 8 van 8 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 670378 
Project omschrijving 	 : b45876 
Opdrachtgever 	 : Stichting Waterproef 

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: CWSN-1-11QX-LRIN-IBDT 	 Ref.: 670378_certificaat_v1 
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Bijlage 1 van 20 

Omegam 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 
Project omschrijving 
Opdrachtgever  

: 670378 
: b45876 
: Stichting Waterproef 

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 beitwloed."Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal 
onderdeel van dit analyse-certificaat. 

Uw referentie 	 : 497195: , 
Monstercode 	 : 5427972 

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de 
afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

Opmerking(en) by analyse(s) 
Cyanide complex: 

Cyanide complex: 

Droge stof: 

Droge stof: 

Fluoride: 

Fluoride: 

Lutumgehalte 
(pipetmethode): 
Lutumgehalte 
(pipetmethode): 
Oplosb. sulfaat -ionchrom.: 

Oplosb. sulfaat -ionchrom.: 

Oplosbaar bromide: 

Oplosbaar bromide: 

Oplosbaar chloride: 

Organische stof (gec. voor 
lutum): 
Organische stof (gec. voor 
lutum): 
Organische stof (humus): 

Totaal cyanide: 

Totaal cyanide: 

Vrij cyanide: 

Vrij cyanide: 

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

Opdrachtverificatiecode: CWSN-HIQX-LRIN-IBDT 
	

Ref.: 670378_certificaat_v1 
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Bijlage 2 van 20 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 
Project omschrijving 
Opdrachtgever 

: 670378 
: b45876 
: Stichting Waterproef 

Uw referentie 	 : 497196:, 
Monstercode 	 : 5427973 

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

Opmerking(en) by analyse(s): 
Cyanide complex: 

Cyanide complex: 

Droge stof: 

Droge stof: 

Fluoride: 

Fluoride: 

Lutumgehalte 
(pipetmethode): 
Lutumgehalte 
(pipetmethode): 
Oplosb. sulfaat -ionchrom.: 

Oplosb. sulfaat -ionchrom.: 

Oplosbaar bromide: 

Oplosbaar bromide: 

Oplosbaar chloride: 

Organische stof (gec. voor 
lutum): 
Organische stof (gec. voor 
lutum): 
Organische stof (humus): 

Totaal cyanide: 

Totaal cyanide: 

Vrij cyanide: 

Vrij cyanide: 

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

Opdrachtverificatiecode: CWSN-HIQX-LRIN-IBDT 
	

Ref.: 670378_certificaat_v1 
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ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 
Project omschrijving 
Opdrachtgever  

: 670378 
: b45876 
: Stichting Waterproef 

Uw referentie 	 : 497197: , 
Monstercode 	 : 5427974 

is overschreden omdat de opdracht 

is overschreden omdat het monster 

is overschreden omdat de opdracht 

is overschreden omdat het monster 

is overschreden omdat de opdracht 

is overschreden omdat het monster 

is overschreden omdat de opdracht 

is overschreden omdat het monster 

is overschreden omdat de opdracht 

is overschreden omdat het monster 

is overschreden omdat de opdracht 

is overschreden omdat het monster 

is overschreden omdat de opdracht/ 
tvangen/aangeleverd. 
is overschreden omdat de opdracht 

is overschreden omdat het monster 

is overschreden omdat het monster 

is overschreden omdat de opdracht 

is overschreden omdat het monster 

is overschreden omdat de opdracht 

is overschreden omdat het monster 

Opmerking(en) by analyse(s): 
Cyanide complex: 

Cyanide complex: 

Droge stof: 

Droge stof: 

Fluoride: 

Fluoride: 

Lutumgehalte 
(pipetmethode): 
Lutumgehalte 
(pipetmethode): 
Oplosb. sulfaat -ionchrom.: 

Oplosb. sulfaat -ionchrom.: 

Oplosbaar bromide: 

Oplosbaar bromide: 

Oplosbaar chloride: 

Organische stof (gec. voor 
lutum): 
Organische stof (gec. voor 
lutum): 
Organische stof (humus): 

Totaal cyanide: 

Totaal cyanide: 

Vrij cyanide: 

Vrij cyanide:  

De conserveringstermijn 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn 
afgesproken termijn is on 
De conserveringstermijn 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd.  

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

monster niet binnen de 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

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

Opdrachtverificatiecode: CWSN-HIQX-LRIN-IBDT 
	

Ref.: 67038_certificaat_v1 
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ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 670378 
Project omschrijving 	 : b45876 
Opdrachtgever 	 : Stichting Waterproef 

Uw referentie 	 : 497198: , 
Monstercode 	 : 5427975 

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

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de 
afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 
termijn is ontvangen. 

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

Opmerking(en) by analyse(s). 
Cyanide complex: 

Cyanide complex: 

Droge stof: 

Droge stof: 

Fluoride: 

Fluoride: 

Lutumgehalte 
(pipetmethode): 
Lutumgehalte 
(pipetmethode): 
Oplosb. sulfaat -ionchrom.: 

Oplosb. sulfaat -ionchrom.: 

Oplosbaar bromide: 

Oplosbaar bromide: 

Oplosbaar chloride: 

Organische stof (gec. voor 
lutum): 
Organische stof (gec. voor 
lutum): 
Organische stof (humus): 

Totaal cyanide: 

Totaal cyanide: 

Vrij cyanide: 

Vrij cyanide: 

Uw referentie 	 : 497199: , 
Monstercode 	 : 5427976 

Opmerking(en) by analyse(s): 
Totaal cyanide: 	 De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 

termijn is ontvangen. 
Totaal cyanide: 	 De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 

termijn is aangeleverd. 
Vrij cyanide: 	 De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 

termijn is ontvangen. 
Vrij cyanide: 	 De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 

termijn is aangeleverd. 

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

Opdrachtverificatiecode: CWSN-HIQX-LRIN-IBDT 	 Ref.: 670378_certificaat_v1 
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ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 
Project omschrijving 
Opdrachtgever  

: 670378 
: b45876 
: Stichting Waterproef 

Uw referentie 	 : 497200:, 
Monstercode 	 : 5427977 

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

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

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

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

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

Opmerking(en) by analyse(s) 
Cyanide complex: 

Cyanide complex: 

Droge stof: 

Droge stof: 

Fluoride: 

Fluoride: 

Lutumgehalte 
(pipetmethode): 
Lutumgehalte 
(pipetmethode): 
Oplosb. sulfaat -ionchrom.: 

Oplosb. sulfaat -ionchrom.: 

Oplosbaar bromide: 

Oplosbaar bromide: 

Oplosbaar chloride: 

Organische stof (gec. voor 
lutum): 
Organische stof (gec. voor 
lutum): 
Organische stof (humus): 

Totaal cyanide: 

Totaal cyanide: 

Vrij cyanide: 

Vrij cyanide: 

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

Opdrachtverificatiecode: CWSN-HIQX-LRIN-IBDT 	 Ref.: 670378_certificaat_v1 



eurofins 
Omega m 	

1141 Ifl 

Bijlage 6 van 20 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 670378 
Project omschrijving 	 : b45876 
Opdrachtgever 	 : Stichting Waterproef 

Uw referentie 	 : 497201:, 
Monstercode 	 : 5427978 

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de 
afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd. 

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

Opmerking(en) by analyse(s) 
Cyanide complex: 

Cyanide complex: 

Droge stof: 

Droge stof: 

Fluoride: 

Fluoride: 

Lutumgehalte 
(pipetmethode): 
Lutumgehalte 
(pipetmethode): 
Oplosb. sulfaat -ionchrom.: 

Oplosb. sulfaat -ionchrom.: 

Oplosbaar bromide: 

Oplosbaar bromide: 

Oplosbaar chloride: 

Organische stof (gec. voor 
lutum): 
Organische stof (gec. voor 
lutum): 
Organische stof (humus): 

Totaal cyanide: 

Totaal cyanide: 

Vrij cyanide: 

Vrij cyanide: 

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

Opdrachtverificatiecode: CWSN-HIQX-LRIN-IBDT 	 Ref.: 670378_certificaat_v1 
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ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 
Project omschrijving 
Opdrachtgever  

: 670378 
: b45876 
: Stichting Waterproef 

Uw referentie 	 : 497202:, 
Monstercode 	 : 5427979 

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

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

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de 
afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd. 

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

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

Opmerking(en) by analyse(s) 
Cyanide complex: 

Cyanide complex: 

Droge stof: 

Droge stof: 

Fluoride: 

Fluoride: 

Lutumgehalte 
(pipetmethode): 
Lutumgehalte 
(pipetmethode): 
Oplosb. sulfaat -ionchrom.: 

Oplosb. sulfaat -ionchrom.: 

Oplosbaar bromide: 

Oplosbaar bromide: 

Oplosbaar chloride: 

Organische stof (gec. voor 
lutum): 
Organische stof (gec. voor 
lutum): 
Organische stof (humus): 

Totaal cyanide: 

Totaal cyanide: 

Vrij cyanide: 

Vrij cyanide: 

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

Opdrachtverificatiecode: CWSN-HIQX-LRIN-IBDT 
	

Ref.: 670378_certificaat_v1 
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ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 670378 
Project omschrijving 	 : b45876 
Opdrachtgever 	 : Stichting Waterproef 

Uw referentie 	 : 467203:, 
Monstercode 	 : 5427980 

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

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

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

Opmerking(en) by analyse(s) 
Cyanide complex: 

Cyanide complex: 

Droge stof: 

Droge stof: 

Fluoride: 

Fluoride: 

Lutumgehalte 
(pipetmethode): 
Lutumgehalte 
(pipetmethode): 
Oplosb. sulfaat -ionchrom.: 

Oplosb. sulfaat -ionchrom.: 

Oplosbaar bromide: 

Oplosbaar bromide: 

Oplosbaar chloride: 

Organische stof (gec. voor 
lutum): 
Organische stof (gec. voor 
lutum): 
Organische stof (humus): 

Totaal cyanide: 

Totaal cyanide: 

Vrij cyanide: 

Vrij cyanide: 

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

Opdrachtverificatiecode: CWSN-HIQX-LRIN-IBDT 
	

Ref.: 670378_certificaat_v1 
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De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de 
afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

Opmerking(en) by analyse(s) 
Cyanide complex: 

Cyanide complex: 

Droge stof: 

Droge stof: 

Fluoride: 

Fluoride: 

Lutumgehalte 
(pipetmethode): 
Lutumgehalte 
(pipetmethode): 
Oplosb. sulfaat -ionchrom.: 

Oplosb. sulfaat -ionchrom.: 

Oplosbaar bromide: 

Oplosbaar bromide: 

Oplosbaar chloride: 

Organische stof (gec. voor 
lutum): 
Organische stof (gec. voor 
lutum): 
Organische stof (humus): 

Totaal cyanide: 

Totaal cyanide: 

Vrij cyanide: 

Vrij cyanide: 

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

Opdrachtverificatiecode: CWSN-HIQX-LRIN-IBDT 	 Ref.: 670378_certificaat_v1 
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ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 670378 
Project omschrijving 	 : b45876 
Opdrachtgever 	 : Stichting Waterproef 

Uw referentie 	 : 497205:, 
Monstercode 	 : 5427982 

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de 
afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd. 

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

Opmerking(en) by analyse(s) 
Cyanide complex: 

Cyanide complex: 

Droge stof: 

Droge stof: 

Fluoride: 

Fluoride: 

Lutumgehalte 
(pipetmethode): 
Lutumgehalte 
(pipetmethode): 
Oplosb. sulfaat -ionchrom.: 

Oplosb. sulfaat -ionchrom.: 

Oplosbaar bromide: 

Oplosbaar bromide: 

Oplosbaar chloride: 

Organische stof (gec. voor 
lutum): 
Organische stof (gec. voor 
lutum): 
Organische stof (humus): 

Totaal cyanide: 

Totaal cyanide: 

Vrij cyanide: 

Vrij cyanide: 

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

Opdrachtverificatiecode: CWSN-HIQX-LRIN-IB DT 	 Ref.: 670378_certificaat_v1 
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ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 
Project omschrijving 
Opdrachtgever 

: 670378 
: b45876 
: Stichting Waterproef 

Uw referentie 	 : 497206:, 
Monstercode 	 : 5427983 

is overschreden omdat 

is overschreden omdat 

is overschreden omdat 

is overschreden omdat 

is overschreden omdat 

is overschreden omdat 

is overschreden omdat 

is overschreden omdat 

is overschreden omdat 

is overschreden omdat 

is overschreden omdat 

is overschreden omdat 

is overschreden omdat 
tvangen/aangeleverd. 
is overschreden omdat 

Opmerking(en) by analyse(s): 
Cyanide complex: 

Cyanide complex: 

Droge stof: 

Droge stof: 

Fluoride: 

Fluoride: 

Lutumgehalte 
(pipetmethode): 
Lutumgehalte 
(pipetmethode): 
Oplosb. sulfaat -ionchrom.: 

Oplosb. sulfaat -ionchrom.: 

Oplosbaar bromide: 

Oplosbaar bromide: 

Oplosbaar chloride: 

Organische stof (gec. voor 
lutum): 
Organische stof (gec. voor 
lutum): 
Organische stof (humus): 

Totaal cyanide: 

Totaal cyanide: 

Vrij cyanide: 

Vrij cyanide:  

De conserveringstermijn 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn 
afgesproken termijn is on 
De conserveringstermijn 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd.  

de opdracht niet 

het monster niet 

de opdracht niet 

het monster niet 

de opdracht niet 

het monster niet 

de opdracht niet 

het monster niet 

de opdracht niet 

het monster niet 

de opdracht niet 

het monster niet 

de opdracht/mon 

de opdracht niet 

het monster niet 

het monster niet 

de opdracht niet 

het monster niet 

de opdracht niet 

het monster niet  

binnen de afgesproken 

binnen de afgesproken 

binnen de afgesproken 

binnen de afgesproken 

binnen de afgesproken 

binnen de afgesproken 

binnen de afgesproken 

binnen de afgesproken 

binnen de afgesproken 

binnen de afgesproken 

binnen de afgesproken 

binnen de afgesproken 

ster niet binnen de 

binnen de afgesproken 

binnen de afgesproken 

binnen de afgesproken 

binnen de afgesproken 

binnen de afgesproken 

binnen de afgesproken 

binnen de afgesproken 

is overschreden omdat 

is overschreden omdat 

is overschreden omdat 

is overschreden omdat 

is overschreden omdat 

is overschreden omdat 

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

Opdrachtverificatiecode: CWSN-HIQX-LRIN-IBDT 
	

Ref.: 670378_certificaat_v1 
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ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 
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Opdrachtgever 

: 670378 
: b45876 
: Stichting Waterproef 

Uw referentie 	 : 497207:, 
Monstercode 	 : 5427984 

Opmerking(en) by analyse(s): 
Cyanide complex: 

Cyanide complex: 

Droge stof: 

Droge stof: 

Fluoride: 

Fluoride: 

Lutumgehalte 
(pipetmethode): 
Lutumgehalte 
(pipetmethode): 
Oplosb. sulfaat -ionchrom.: 

Oplosb. sulfaat -ionchrom.: 

Oplosbaar bromide: 

Oplosbaar bromide: 

Oplosbaar chloride: 

Organische stof (gec. voor 
lutum): 
Organische stof (gec. voor 
lutum): 
Organische stof (humus): 

Totaal cyanide: 

Totaal cyanide: 

Vrij cyanide: 

Vrij cyanide:  

De conserveringstermijn 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn 
afgesproken termijn is on 
De conserveringstermijn 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd.  

omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 

omdat het monster niet binnen de afgesproken 

omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 

omdat het monster niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 

omdat het monster niet binnen de afgesproken 

monster niet binnen de 

niet binnen de afgesproken 

omdat het monster niet binnen de afgesproken 

omdat het monster niet binnen de afgesproken 

omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 

omdat het monster niet binnen de afgesproken 

omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 

omdat het monster niet binnen de afgesproken 

is overschreden 

is overschreden 

is overschreden 

is overschreden 

is overschreden omdat de opdracht 

is overschreden omdat het monster 

is overschreden omdat de opdracht 

is overschreden omdat het monster 

is overschreden omdat de opdracht 

is overschreden omdat het monster 

is overschreden 

is overschreden 

is overschreden omdat de opdracht/ 
tvangen/aangeleverd. 
is overschreden omdat de opdracht 

is overschreden 

is overschreden 

is overschreden 

is overschreden 

is overschreden 

is overschreden 

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

Opdrachtverificatiecode: CWSN-HIQX-LRIN-IBDT 
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ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 670378 
Project omschrijving 	 : b45876 
Opdrachtgever 	 : Stichting Waterproef 

Uw referentie 	 : 497208:, 
Monstercode 	 : 5427985 

Opmerking(en) by analyse(s): 
Cyanide complex: 

Cyanide complex: 

Droge stof: 

Droge stof: 

Fluoride: 

Fluoride: 

Lutumgehalte 
(pipetmethode): 
Lutumgehalte 
(pipetmethode): 
Oplosb. sulfaat -ionchrom.: 

Oplosb. sulfaat -ionchrom.: 

Oplosbaar bromide: 

Oplosbaar bromide: 

Oplosbaar chloride: 

Organische stof (gec. voor 
lutum): 
Organische stof (gec. voor 
lutum): 
Organische stof (humus): 

Totaal cyanide: 

Totaal cyanide: 

Vrij cyanide: 

Vrij cyanide: 

De conserveringstermijn 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn 
afgesproken termijn is on 
De conserveringstermijn 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd. 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

monster niet binnen de 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

is overschreden omdat de opdracht 

is overschreden omdat het monster 

is overschreden omdat de opdracht 

is overschreden omdat het monster 

is overschreden omdat de opdracht 

is overschreden omdat het monster 

is overschreden omdat de opdracht 

is overschreden omdat het monster 

is overschreden omdat de opdracht 

is overschreden omdat het monster 

is overschreden omdat de opdracht 

is overschreden omdat het monster 

is overschreden omdat de opdracht/ 
tvangen/aangeleverd. 
is overschreden omdat de opdracht 

is overschreden omdat het monster 

is overschreden omdat het monster 

is overschreden omdat de opdracht 

is overschreden omdat het monster 

is overschreden omdat de opdracht 

is overschreden omdat het monster 

lidti eurofins 

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

Opdrachtverificatiecode: CWSN-HIQX-LRIN-IBDT 
	

Ref.: 670378_certificaat_v1 
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Project code 	 : 670378 
Project omschrijving 	 : b45876 
Opdrachtgever 	 : Stichting Waterproef 

Uw referentie 	 : 297209:, 
Monstercode 	 : 5427986 

De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de 
afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

Opmerking(en) by analyse(s) 
Cyanide complex: 

Cyanide complex: 

Droge stof: 

Droge stof: 

Fluoride: 

Fluoride: 

Lutumgehalte 
(pipetmethode): 
Lutumgehalte 
(pipetmethode): 
Oplosb. sulfaat -ionchrom.: 

Oplosb. sulfaat -ionchrom.: 	- 

Oplosbaar bromide: 

Oplosbaar bromide: 

Oplosbaar chloride: 

Organische stof (gec. voor 
lutum): 
Organische stof (gec. voor 
lutum): 
Organische stof (humus): 

Totaal cyanide: 

Totaal cyanide: 

Vrij cyanide: 

Vrij cyanide: 

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

Opdrachtverificatiecode: CWSN-HIQX-LRIN-IBDT 	 Ref.: 670378_certificaat_v1 
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Project code 
Project omschrijving 
Opdrachtgever  

: 670378 
: b45876 
: Stichting Waterproef 

Uw referentie 	 : 467210: , 
Monstercode 	 : 5427987 

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

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

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

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de 
afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd. 

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

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

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

Opmerking(en) by analyse(s) 
Cyanide complex: 

Cyanide complex: 

Droge stof: 

Droge stof: 

Fluoride: 

Fluoride: 

Lutumgehalte 
(pipetmethode): 
Lutumgehalte 
(pipetmethode): 
Oplosb. sulfaat -ionchrom.: 

Oplosb. sulfaat -ionchrom.: 

Oplosbaar bromide: 

Oplosbaar bromide: 

Oplosbaar chloride: 

Organische stof (gec. voor 
lutum): 
Organische stof (gec. voor 
lutum): 
Organische stof (humus): 

Totaal cyanide: 

Totaal cyanide: 

Vrij cyanide: 

Vrij cyanide: 

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

Opdrachtverificatiecode: CWSN-HIQX-LRIN-IBDT 
	

Ref.: 670378_certificaat_v1 
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ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 670378 
Project omschrijving 	 : b45876 
Opdrachtgever 	 : Stichting Waterproef 

Uw referentie 	 : 467211:, 
Monstercode 	 : 5427988 

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

Opmerking(en) by analyse(s) 
Cyanide complex: 

Cyanide complex: 

Droge stof: 

Droge stof: 

Fluoride: 

Fluoride: 

Lutumgehalte 
(pipetmethode): 
Lutumgehalte 
(pipetmethode): 
Oplosb. sulfaat -ionchrom.: 

Oplosb. sulfaat -ionchrom.: 

Oplosbaar bromide: 

Oplosbaar bromide: 

Oplosbaar chloride: 

Organische stof (gec. voor 
lutum): 
Organische stof (gec. voor 
lutum): 
Organische stof (humus): 

Totaal cyanide: 

Totaal cyanide: 

Vrij cyanide: 

Vrij cyanide: 

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

Opdrachtverificatiecode: CWSN-HIQX-LRIN-IBDT 	 Ref.: 670378_certificaat_v1 
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ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 
Project omschrijving 
Opdrachtgever 

: 670378 
: b45876 
: Stichting Waterproef 

Uw referentie 	 : 467212: , 
Monstercode 	 : 5427989 

is overschreden omdat de opdracht 

is overschreden omdat het monster 

is overschreden omdat de opdracht 

is overschreden omdat het monster 

is overschreden omdat de opdracht 

is overschreden omdat het monster 

is overschreden omdat de opdracht 

is overschreden omdat het monster 

is overschreden omdat de opdracht 

is overschreden omdat het monster 

is overschreden omdat de opdracht 

is overschreden omdat het monster 

is overschreden omdat de opdracht/ 
tvangen/aangeleverd. 
is overschreden omdat de opdracht 

Opmerking(en) by analyse(s): 
Cyanide complex: 

Cyanide complex: 

Droge stof: 

Droge stof: 

Fluoride: 

Fluoride: 

Lutumgehalte 
(pipetmethode): 
Lutumgehalte 
(pipetmethode): 
Oplosb. sulfaat -ionchrom.: 

Oplosb. sulfaat -ionchrom.: 

Oplosbaar bromide: 

Oplosbaar bromide: 

Oplosbaar chloride: 

Organische stof (gec. voor 
lutum): 
Organische stof (gec. voor 
lutum): 
Organische stof (humus): 

Totaal cyanide: 

Totaal cyanide: 

Vrij cyanide: 

Vrij cyanide:  

De conserveringstermijn 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn 
afgesproken termijn is on 
De conserveringstermijn 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn 
termijn is aangeleverd.  

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

monster niet binnen de 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

niet binnen de afgesproken 

is overschreden omdat het monster 

is overschreden omdat het monster 

is overschreden omdat de opdracht 

is overschreden omdat het monster 

is overschreden omdat de opdracht 

is overschreden omdat het monster 

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

Opdrachtverificatiecode: CWSN-HIQX-LRIN-IBDT 	 Ref.: 670378_certificaat_v1 
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ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 670378 
Project omschrijving 	 : b45876 
Opdrachtgever 	 : Stichting Waterproef 

Uw referentie 	 : 467213:, 
Monstercode 	 : 5427990 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

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

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

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

- De conserveringstermijn is overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 
termijn is aangeleverd. 

Cyanide complex: 

Cyanide complex: 

Droge stof: 

Droge stof: 

Fluoride: 

Fluoride: 

Lutumgehalte 
(pipetmethode): 
Lutumgehalte 
(pipetmethode): 
Oplosb. sulfaat -ionchrom.: 

Oplosb. sulfaat -ionchrom.: 

Oplosbaar bromide: 

Oplosbaar bromide: 

Oplosbaar chloride: 

Organische stof (gec. voor 
lutum): 
Organische stof (gec. voor 
lutum): 
Organische stof (humus): 

Totaal cyanide: 

Totaal cyanide: 

Vrij cyanide: 

Vrij cyanide: 

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

Opdrachtverificatiecode: CWSN-HIQX-LRIN-IBDT 	 Ref.: 670378_certificaat_v1 
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Project code 
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Opdrachtgever  

: 670378 
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Uw referentie 	 : 476214: , 
Monstercode 	 : 5427991 

Opmerking(en) by analyse(s): 
Cyanide complex: 

Cyanide complex: 

Droge stof: 

Droge stof: 

Fluoride: 

Fluoride: 

Lutumgehalte 
(pipetmethode): 
Lutumgehalte 
(pipetmethode): 
Oplosb. sulfaat -ionchrom.: 

Oplosb. sulfaat -ionchrom.: 

Oplosbaar bromide: 

Oplosbaar bromide: 

Oplosbaar chloride: 

Organische stof (gec. voor 
lutum): 
Organische stof (gec. voor 
lutum): 
Organische stof (humus): 

Totaal cyanide: 

Totaal cyanide: 

Vrij cyanide: 

Vrij cyanide:  

De conserveringstermijn is 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn is 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn is 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn is 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn is 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn is 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn is 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn is 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn is 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn is 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn is 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn is 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn is 
afgesproken termijn is ontv 
De conserveringstermijn is 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn is 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn is 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn is 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn is 
termijn is aangeleverd. 
De conserveringstermijn is 
termijn is ontvangen. 
De conserveringstermijn is 
termijn is aangeleverd.  

overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 

overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 

overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 

overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 

overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 

overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 

overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 

overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 

overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 

overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 

overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 

overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 

overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de 
angen/aangeleverd. 
overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 

overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 

overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 

overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 

overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 

overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken 

overschreden omdat het monster niet binnen de afgesproken 

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

Opdrachtverificatiecode: CWSN-HIQX-LRIN-IBDT 	 Ref.: 670378_certificaat_v1 
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ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 670378 
Project omschrijving 	 : b45876 
Opdrachtgever 	 : Stichting Waterproef 

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

Droge stof 
Organische stof (gec. voor lutum) 

Lutumgehalte (pipetmethode) 
Totaal cyanide 
Vrij cyanide 
Oplosb. sulfaat -ionchrom. 
Oplosbaar bromide 
Oplosbaar chloride  

: Eigen methode; gebaseerd op NEN-EN 15934 
: conform NEN-EN 15935 (gloeirest grond), conform NEN-EN 15169 en NEN 

6499 par. 3.5 (gloeirest slib) en conform NEN 5754 (organische stof) 
: Gelijkwaardig aan NEN 5753 
: Conform NEN 6655 (1997) 
: Conform NEN 6655 (1997) 
: Extractie eigen methode en meting conform NEN-EN-ISO 10304-1 
: Extractie eigen methode en meting conform NEN-EN-ISO 10304-1 
: Extractie eigen methode en meting conform NEN-EN-ISO 10304-1 

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

Opdrachtverificatiecode: CWSN-HIQX-LRIN-IBDT 	 Ref.: 670378_certificaat_vi 
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