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1. INLEIDING 
 
Econsultancy heeft van LTO Noord Advies opdracht gekregen voor het uitvoeren van een nader bo-
demonderzoek aan de Trechtweg (ong.) te Cothen in de gemeente Wijk bij Duurstede. 
 
Het nader bodemonderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de onderzoeksresultaten van het ver-
kennend bodemonderzoek, uitgevoerd door Econsultancy in maart 2011 (rapportnummer 11035368 
WBD.E14.NEN). Uit dit onderzoek blijkt onder andere, dat de bovengrond van de onderzoekslocatie 
licht tot sterk verontreinigd is met chloorbestrijdingsmiddelen, met name DDE. 
 
Het nader bodemonderzoek heeft de volgende doelstellingen: 
 
� het vaststellen van de aard en de gehalten van verontreinigende stoffen en de omvang van 

het geval van bodemverontreiniging (vooralsnog tot maximaal het plangebied en de direct 
hieraan grenzende perceelsdelen); 

� het geven van uitsluitsel of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging; 
� het, indien nodig, maken van een inschatting van de milieuhygiënische risico's. 
 
Het nader bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NTA 5755:2010, "Bodem - Landbodem - Stra-
tegie voor het uitvoeren van nader onderzoek - Onderzoek naar de aard en omvang van bodemver-
ontreiniging". 
 
Voorafgaand aan het veldwerk is geverifieerd of de beschikbare informatie ten aanzien van het histo-
risch gebruik van de onderzoekslocatie voldoet aan het voor het nader onderzoek voorgeschreven 
uitgebreide vooronderzoek volgens de NEN 5725. Leidraad bij het opstellen van de onderzoeksopzet 
is de NTA 5755. Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL 
SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek", protocollen 2001 en 2002. De analyse-
resultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (circulaire bodemsanering 2009). 
 
Econsultancy is gecertificeerd voor de protocollen 2001 en 2002 van de BRL SIKB 2000. In dat kader 
verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden. 
 
 
2. VOORONDERZOEK 
 
2.1 Geraadpleegde bronnen 
 
De informatie over de onderzoekslocatie is grotendeels afkomstig uit het eerder uitgevoerde verken-
nend bodemonderzoek welke onder meer is gebaseerd op de bij de gemeente Wijk bij Duurstede 
aanwezige informatie (contactpersoon de heer J. Takken), informatie verkregen van de huidige eige-
naar (de heer J. Vernooij) en informatie verkregen uit de op 26 april 2011 uitgevoerde terrein-
inspectie. 
 
Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld 
over: 
 
� het historische, huidige en toekomstige gebruik; 
� eventuele calamiteiten; 
� eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken; 
� de bodemopbouw en geohydrologie; 
� verhardingen, kabels en leidingen. 
 
Bijlage 7 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen. 
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2.2 Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek 
 
Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en direct hieraan grenzende percelen en terreinde-
lenbinnen een afstand van 25 meter.  
 
Het plangebied (± 4.950 m²) ligt aan de Trechtweg (ong.), circa 1,2 km ten zuiden van de kern van 
Cothen, in de gemeente Wijk bij Duurstede (zie bijlage 1). 
 
Het perceel, waar de onderzoekslocatie deel van uitmaakt, is kadastraal bekend gemeente Wijk bij 
Duurstede, sectie F, nummer 484. 
 
Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 39A, 2004 (schaal 1:25.000), bevindt het 
maaiveld zich op een hoogte van circa 3,8 m +NAP en zijn de coördinaten van de onderzoekslocatie 
X = 149.600, Y = 444.320. 
 
2.3 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie  
 
Volgens de Grote Historische Atlas van Nederland, deel 3 "Oost Nederland 1830-1855", kaartblad 39, 
1990 (schaal 1:50.000), alsmede kaartmateriaal daterend uit het begin van de vorige eeuw, was de 
locatie, alsmede de omgeving ervan, destijds in agrarisch gebruik (akker) en werd extensief bewoond. 
Ook op een topografische kaart daterend van 1932 is de onderzoekslocatie aangeduid als akker. Op 
een topografische kaart uit 1957 is de onderzoekslocatie weergegeven als boomgaard. Tot op heden 
is dit gebruik van de onderzoekslocatie niet wezenlijk veranderd. 
 
Uit bestudering van luchtfoto's en historisch kaartmateriaal blijkt geen aanwezigheid van ophogingen, 
dempingen of stortingen. Direct ten westen van de onderzoekslocatie bevond zich in het verleden een 
kavelpad met een watergang. Dit kavelpad is tussen 1966 en 1977 verwijderd, waarbij de langslig-
gende watergang is gedempt. Zowel het tracé van het voormalige kavelpad als het tracé van de ge-
dempte watergang bevinden zich niet binnen de onderzoekslocatie. 
 
De onderzoekslocatie is geheel onbebouwd. Voor zover bekend is de onderzoekslocatie nimmer be-
bouwd geweest. Centraal op de locatie is een personeelskeet geplaatst. Rond deze keet en langs de 
oostelijk locatiegrens is de locatie verhard met puin waarvan de eigenaar een KOMO-product-
certificaat heeft geleverd. Voor het overige is de locatie onverhard. 
 
In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's 
van de onderzoekslocatie. 
 
Voor zover bij de opdrachtgever en de gemeente Wijk bij Duurstede bekend, heeft er op de onder-
zoekslocatie nimmer opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks 
plaatsgevonden. 
 
Er zijn geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de locatie te 
verwachten. 
 
2.4 Calamiteiten 
 
Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen 
calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente 
Wijk bij Duurstede blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voor-
gedaan. 
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2.5 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie 
 
In maart 2011 is door Econsultancy een verkennend bodemonderzoek verricht ter plaatse van de 
planlocatie (rapportnummer 11035368 WBD.E14.NEN). De bovengrond van het zuidelijk terreindeel 
bleek licht tot sterk verontreinigd met het bestrijdingsmiddel DDE en licht verontreinigd met de bestrij-
dingsmiddelen DDT en DDD. De bovengrond van het noordelijk terreindeel en de ondergrond zijn niet 
onderzocht op chloorbestrijdingsmiddelen. De ondergrond is licht verontreinigd met minerale olie. 
Voor het overige zijn in boven- en ondergrond destijds geen verontreinigen aangetoond. 
 
Het grondwater bleek licht verontreinigd met barium, benzeen en xylenen. De kwaliteit van het 
grondwater met betrekking tot bestrijdingsmiddelen is niet vastgesteld tijdens het verkennend bodem-
onderzoek. 
 
In bijlage 9 zijn de meest relevante pagina's uit de rapportage van het uitgevoerde verkennend bo-
demonderzoek opgenomen. 
 
2.6 Belendende percelen/terreindelen 
 
De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van Cothen. In bijlage 7 zijn de geraadpleegde 
informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en belendende percelen binnen 25 meter van de 
onderzoekslocatie opgenomen. Het bodemgebruik van de omliggende terreindelen is als volgt: 
 
� aan de noordoostzijde bevindt zich een boomgaard; 
� aan de zuidoostzijde bevindt zich een akker; 
� aan de zuidwestzijde bevindt zich de Trechtweg; 
� aan de noordwestzijde bevindt zich een boomgaard. 
 
Uit de verzamelde informatie blijkt dat er vanuit de omliggende percelen geen grensoverschrijdende 
verontreinigingen zijn te verwachten.  
 
2.7 Terreininspectie 
 
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de 
identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwa-
terverontreiniging. 
 
De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze 
zijn opgenomen in paragraaf 2.3. Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een 
grond- en/of grondwaterverontreiniging aangetroffen. 
 
2.8 Toekomstige situatie 
 
De initiatiefnemer is voornemens op de onderzoekslocatie een nieuw fruitteeltbedrijf en een woning te 
realiseren. 
 
2.9 Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten 
 
Op de regionale bodemkwaliteitskaart (Milieudienst Zuidoost-Utrecht) ligt de onderzoekslocatie met 
betrekking tot de bovengrond in zone WK B6 "Landelijk gebied zuidelijk deel (voornamelijk Fruitteelt)" 
en met betrekking tot de ondergrond in zone WK O5 "Landelijk gebied". Binnen deze zones komen 
geen verhoogde achtergrondwaarden voor. Regionaal komen verhoogde concentraties van metalen 
in het grondwater voor. 
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2.10 Bodemopbouw 
 
De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland, kaartblad 39 West, 1972 (schaal 
1:50.000), uit een kalkloze poldervaaggrond en een kalkloze ooivaaggrond, die volgens de Stichting 
voor Bodemkartering voornamelijk zijn opgebouwd uit zavel en lichte klei. De afzettingen, waarin deze 
bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van Echteld. 
 
2.11 Geohydrologie 
 
De onderzoekslocatie is gelegen in het rivierengebied en maakt deel uit van de Holocene Rijn-Maas 
delta. 
 
Ruwweg 200.000 jaar geleden lag een groot gedeelte van Nederland onder een vanuit Scandinavië 
naar het zuiden opgeschoven ijskap. De rand van het ijs bestond uit een aantal gletsjertongen. Aan 
weerszijden van deze ijsmassa's werden stuwwallen opgeduwd. Zo liep er een grote W-vormige stuw-
wal van Arnhem via Nijmegen over Groesbeek naar Kleef tot Montferland. De rivieren Rijn en Maas, 
die een stromingsrichting hadden van zuid naar noord, werden door deze ijskap gedwongen hun weg 
langs de zuidzijde van het ijs westwaarts naar de zee te zoeken. Daarbij werden enkele brede prado-
lina’s of oerstroomdalen gevormd. Het grootste oerstroomdal lag ongeveer ter plaatse van het huidige 
gebied van de Rijn-Maas delta. In dit dal werden overwegend grove, grindhoudende zanden afgezet, 
welke behoren tot de Formatie van Kreftenheye. 
 
Het Holoceen begon ongeveer 10.000 jaar geleden en duurt nog steeds voort. Door de temperatuurs-
stijging aan het eind van de Weichselien smolten de ijskappen op het noordelijk halfrond waardoor de 
zeespiegel sterk steeg. Ook kregen de grote rivieren zoals de Rijn een meer meanderend patroon. Dit 
had verschillende oorzaken. Een van de redenen was dat de Rijn relatief langzaam stroomde en de 
afvoer regelmatig over het jaar verspreid was. Ook nam de sedimentatie in de rivierdalen sterk toe. 
Vooral door de ontbossing tijdens de Romeinse tijd spoelde er veel zand en klei van het Duitse mid-
dengebergte mee, dat werd afgezet in de Rijn-Maas delta. De afzettingen behoren tot de Formatie 
van Echteld. Tijdens jaarlijkse overstromingen werd vooral het zandige materiaal dicht bij de rivier-
bedding afgezet, in de vorm van hoog gelegen oeverwallen of stroomruggen, de zogenaamde 
stroomgordelafzettingen. Het fijnere materiaal (vooral klei) werd verder van de rivierloop afgezet als 
komafzettingen, daar waar het water rustiger stroomde (de lager gelegen komgebieden). Omdat de 
oeverwallen langs de rivier niet overal even hoog waren was het mogelijk dat bij hoog water het water 
over de laagste delen van de oeverwal stroomde. Door erosie werd een diepe geul (soms enkele 
meters diep) door de oeverwal uitgesleten, een zogenaamde crevassegeul. Crevassegeulen gedra-
gen zich als een miniatuur rivierbedding, waarbij in en langs de geulen sedimentatie plaatsvind, in de 
vorm van crevasse-afzettingen (vroeger ook wel beschreven als oevergronden of natuurlijke overslag-
gronden). Crevasse-afzettingen zijn minder dik dan stroomgordelafzettingen, smaller, en meestal 
slechts over enkele honderden meters, tot hoogstens enkele kilometers te volgen. Hun litihlogische 
opbouw is vaak bijzonder complex; op korte afstand is de lithologische variatie zeer groot. Crevasse-
complexen zijn, in relatief zeldzame gevallen, uitgegroeid tot een rivierverlegging (avulsie) in de tijd 
voordat de bedijking van de grote rivieren plaatsvond. 
 
De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 2 m +NAP, waardoor het grondwater 
zich op ± 1,8 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de 
isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO, kaartblad 39 West, 1995 (schaal 
1:50.000), in zuidwestelijke richting.  
 
Op een afstand van circa 100 m ten westen van de onderzoekslocatie bevindt zich een grondwater-
pompstation die van invloed zou kunnen zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onder-
zoekslocatie. De onderzoekslocatie bevindt zich echter niet in het grondwaterbeschermings- en/of 
grondwaterwingebied behorend bij het pompstation. 
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3. ONDERZOEKSOPZET 
 
Middels het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is een globaal beeld verkregen van de aard, 
omvang van de verontreiniging. In het kader van de NTA 5755 dient op basis van de bekende gege-
vens een conceptueel model opgesteld te worden.  
 
Een conceptueel model is een beschrijving van de verontreinigingssituatie aangevuld met een be-
schrijving van het systeem (bodemopbouw en grondwater) waarin de verontreiniging zich bevindt en 
welke processen (verspreiding door grondwaterstroming, biologische afbraak, vastlegging) van in-
vloed zijn op de verontreiniging en de receptoren van die verontreiniging (gebruik locatie, bedreigde 
objecten bijvoorbeeld een grondwaterwinning of oppervlaktewater).  
 
In tabel I is schematisch een overzicht gegeven van de belangrijkste onderdelen van een conceptueel 
model en de uitgangspunten van het onderzoek. Sommige subonderdelen zijn voor de onderhavige 
situatie niet alle even relevant en worden daarmee in meer of mindere mate uitgewerkt. De in de tabel 
opgenomen informatie, al dan niet met een verwijzig naar een specifieke paragraaf van onderhavig 
rapport, hebben als basis gefungeerd voor uitvoering van en het maken van keuzes binnen het nader 
bodemonderzoek.  
 
Tabel I. Onderdelen conceptueel model 
 

Hoofdonderdeel Subonderdeel Uitwerking/toelichting 

Historische informatie Verontreinigingsbronnen De onderzoekslocatie en de omgeving ervan zijn in gebruik als boomgaard. 
Als gevolg van dit gebruik is de bovengrond verontreinigd met bestrijdings-
middelen. 

 Gebruikte producten, periode Sinds medio jaren '50 van de vorige eeuw is de locatie in gebruik als boom-
gaard. Aangenomen wordt dat sindsdien chloorbestrijdingsmiddelen zijn 
toegepast tot het verbod op deze middelen in de jaren '70 van de vorige 
eeuw. 

 Bouwactiviteiten, grondverzet Er zijn aanwijzingen dat de onderzoekslocatie in het verleden bebouwd is 
geweest. grondverzet heeft voorzover bekend niet plaatsgevonden. 

 Calamiteiten Er zijn geen calamiteiten bekend. 

 Ondergrondse activiteiten In de huidige situatie vindt voor zover bekend geen ondergrondse opslag 
van stoffen plaats.  

Bodemopbouw, geologie en 
topografie 

Regionaal beschrijving en 
ontstaansgeschiedenis 

Voor een beschrijving van de regionale bodemopbouw/geohydrologie  wordt 
verwezen naar paragraaf 2.10 en 2.11. 

 Lokale bodemopbouw Uit het verkennend bodemonderzoek is onder meer gebleken dat de bo-
vengrond tot gemiddeld 1 m -mv voornamelijk uit zwak humeuze, sterk 
siltige en/of matig zandige klei bestaat. De ondergrond vanaf circa 1 m -mv 
bestaat uit zwak tot matig siltig, matig fijn tot zeer grof zand. 

 Topografie De locatie is gelegen binnen agrarisch gebied er zijn geen ophogingen 
bekend  

Infrastructuur  Plaatselijk is een kavelpad aanwezig en een kleischalig werkterrein die 
beide verhard zijn met gecertificeerd fundatiemateriaal (breekpuin). 

Hydrologie  Het grondwater bevindt zich op circa 1,5 m -mv.  

Geochemie  Op de onderzoekslocatie is met name DDE aangetoond. DDE betreft een 
afbraakproduct van het bestrijdingsmiddel DDT. DDE betreft een stabiele 
verbinding die zeer langzaam afbreekt en is slecht oplobaar. 

Gedrag en verdeling van 
verontreiniging in de bodem 

 Gelet op de textuur van de bovengrond (klei) wordt verwacht dat versprei-
ding van de verontreiniging in het horizontale en verticale vlak niet of nau-
welijks heeft plaatsgevonden. De kwaliteit van de ondergrond en het 
grondwater met betrekking tot DDE is in het verkennend onderzoek echter 
niet bepaald. 
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Hoofdonderdeel Subonderdeel Uitwerking/toelichting 

Identificatie van receptoren, 
bedreigde objecten en 
verspreidingsrisico's 

Receptoren Voor de onderhavige situatie zijn als belangrijkste receptor de bewoners 
van het naastgelegen aan te wijzen. Vooralsnog wordt echter verwacht dat 
de verontreiniging niet perceelsgrens overschrijdend is. 

 Bedreigde objecten Hoewel in de directe nabijheid een grondwaterpompstation aanwezig is, 
bevindt de locatie zich niet binnen een grondwaterbeschermingsgebied. 
Vooralsnog wordt verwacht dat de verontreiniging zich slechts beperkt tot 
de (kleiige) bovengrond. 

 Verspreidingsrisico's Verspreidingsrisico's worden vooralsnog niet verwacht. 

Ruimtelijke ontwikkelingen  De functie van het perceel zal wijzigen. Na herinrichting zal het terreindeel 
van de onderhavige locatie bestaan uit een agrarische bedrijfslocatie en 
woonhuis.   

Onzekerheden Ten behoeve van het onderzoek is in eerste instantie uitgegaan van een 
grootschalige verontreiniging van de bovengrond als gevolg van het toe-
passen van bestrijdingsmiddelen in het verleden. Op basis van de bekende 
bodemkwaliteitsgegevens worden aanvullende bronnen in de directe nabij-
heid van de locatie vooralsnog niet verwacht. Verwacht wordt dat de onder-
grond en het grondwater niet verontreinigd zijn. 

 
Bij het opstellen van het conceptueel model is uitgegaan van een verontreiniging van de bovengrond 
met DDE die gelet op het gebruik van het perceel vrijwel de planlocatie zal beslaan.   
 
Onbekend is hoe diep de aangetoonde verontreiniging zich in de bodem manifesteert. Evenmin is 
bekend of het grondwater ter plaatse verontreinigd is met bestrijdingsmiddelen. Derhalve is het nader 
onderzoek in 2 fases uitgevoerd. Tijdens de eerste fase is de diepte van de verontreiniging nauwkeu-
rig vastgesteld en is het grondwater worden geanalyseerd op chloorbestrijdingsmiddelen. Tijdens de 
tweede fase is de omvang van de verontreiniging in het horizontale vlak, toegespitst op de betreffen-
de bodemlaag zoals vastgesteld tijdens de eerste fase, bepaald.  
 
 
4. VELDWERK 
 
4.1 Algemeen 
 
Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen, 
welke geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voort-
vloeiend uit het vooronderzoek en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat de locatie-
schets met daarop aangegeven de situering van de boorpunten en de peilbuis. In bijlage 3 zijn de 
boorprofielen opgenomen. 
 
4.2 Grondonderzoek 
 
4.2.1 Uitvoering veldwerk 
 
Het veldwerk is op 26 april en 4 mei 2011 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de 
heer A.G.C. Rondeel. Deze medewerker van Econsultancy in Doetinchem is geregistreerd als erva-
ren veldwerker voor het protocol 2001 van de SIKB BRL 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem-
onderzoek". 
 
Tijdens de eerste fase van het nader onderzoek zijn ter plaatse van de boringen 06, 14 en 15, waar in 
het verkennend bodemonderzoek sterk verhoogde gehalten aan DDE in de bovengrond (0,0-0,5 m -
mv) zijn aangetoond, opnieuw boringen geplaatst tot een diepte van 1,5 m -mv. Van het opgeboorde 
materiaal zijn grondmonsters genomen over trajecten van circa 0,25 m. Op deze wijze kan het sterk 
verontreinigde bodemtraject nauwkeurig vastgesteld worden.  
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Gepland was om tijdens de eerste fase het grondwater uit de nog aanwezige peilbuis uit het verken-
nend bodemonderzoek te bemonsteren. Deze peilbuis bleek echter verwijderd. Hierdoor is tijdens de 
eerste fase van het nader onderzoek de peilbuis opnieuw geplaatst.   
   
Gelet op de verwachte grootschalige oppervlakte van de verontreiniging zijn verspreid over de gehele 
locatie 17 boringen tot circa 1 m -mv globaal in een raster van circa 15 x 15 m. Het opgeboorde mate-
riaal is zintuiglijk beoordeeld en er is een boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt. Er zijn 
grondmonsters genomen van het meest verdachte bodemtraject zoals tijdens de eerste fase van het 
nader onderzoek is vastgesteld (circa 0,0-0,25 m -mv). Tevens zijn monsters van de ondergrond (cir-
ca 0,25-0,5 m -mv) genomen ter verticale afperking. In tabel II zijn de uitgevoerde werkzaamheden 
schematisch weergegeven. 
 
Tabel II. uitgevoerde werkzaamheden 

 

Fase 
Aangetoonde 

parameters grond 

Veldwerk Analyses 

Boringen 
/peilbuizen 

Verharding Grond Grondwater  

1 DDE > I 3 (1,5 m -mv) 
1 (peilbuis)  

onverhard OCB (9x) (*A, 3x) - 

2 DDE > I 19 (1,0 m -mv) onverhard OCB (15x) (*A, 5x) OCB (1x) 

(*A) Inclusief organische stof (1x) 
> I maximaal aangetoond gehalte boven de interventiewaarde 

 
4.2.2 Zintuiglijke waarnemingen 
 
De bovengrond bestaat tot gemiddeld 1 m -mv voornamelijk uit zwak humeuze, en/of zwak tot sterk  
zandige klei. De ondergrond vanaf circa 1 m -mv bestaat uit zwak tot matig siltig, zeer fijn tot matig 
grof zand. 
 
In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. 
 
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie, alsmede in de bo-
dem, geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Hierbij wordt opgemerkt dat gelet op de doel-
stelling van het onderzoek de veldwerkzaamheden niet conform de NEN 5707 ("Bodem - Inspectie, 
monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond") zijn uitgevoerd. 
 
4.3 Grondwateronderzoek 
 
4.3.1 Uitvoering veldwerk 
 
Tijdens fase 1 van het nader onderzoek is een nieuwe peilbuis (filterstelling 2,0-3,0 m -mv) geplaatst 
ter plaatse van de peilbuispositie uit het verkennend onderzoek (peilbuis 09). De filterstelling is be-
paald op basis van de grondwaterstand, zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden op 26 april 2011 
is ingeschat. Het onderste gedeelte van de peilbuis (het peilfilter) is geperforeerd en de ruimte tussen 
de wand van het boorgat en het peilfilter is opgevuld met filtergrind. Boven het filtergrind is een laag 
zwelklei aangebracht, zodat er géén verontreinigingen van bovenaf in de peilbuis kunnen migreren. 
De peilbuis is na plaatsing afgepompt en na een wachttijd van minimaal een week is het grondwater 
bemonsterd. 
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4.3.2 Bemonstering 
 
De grondwaterbemonstering is op 4 mei 2011 uitgevoerd door de heer A.G.C. Rondeel. Deze mede-
werker van Econsultancy in Doetinchem is geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 
2002 van de SIKB BRL 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek". 
 
Tijdens de grondwaterbemonstering zijn er zintuiglijk géén verontreinigingen aangetroffen. Tabel III 
geeft een overzicht van de grondwaterstand en de in het veld bepaalde waarden van de pH en het 
geleidingsvermogen van het grondwater. De pH en het geleidingsvermogen vertonen geen afwijkin-
gen ten opzichte van regionaal bekende waarden.  
 
Tabel III. Overzicht grondwaterstand, pH en geleidingsvermogen van het grondwater 

 

Peilbuis- 
nummer 

Situering peilbuis Filterstelling 
(m -mv) 

Grondwaterstand 
4 mei 2011 

 (m -mv) 

pH 
(-) 

EGV 
(µS/cm) 

09-1-1 centraal binnen de 
planlocatie 

2,0-3,0 1,76 6,6 990 

 
 
5. LABORATORIUMONDERZOEK 
 
5.1 Uitvoering analyses 
 
Alle te analyseren grond- en grondwatermonsters zijn aangeboden aan laboratorium dat is erkend 
door de Raad voor Accreditatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. 
In het laboratorium zijn in totaal 24 grondmonsters geanalyseerd. De grondmonsters en het grond-
watermonster zijn geanalyseerd op de volgende pakketten: 
 
- OCB grond: 
 droge stof, organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB); 
 
- OCB grondwater: 
 organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB).  
 
Tevens is van 8 grondmonsters het organische stofgehalte bepaald. 
 
Tabel IV geeft een overzicht van de grondmonsters en de analysepakketten. 
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Tabel IV. Overzicht van de grondmonsters en de analysepakketten 
 

Fase Grondmonster Traject 
(cm -mv) 

Analysepakket Bijzonderheden 

1 

06-1 06 (0-25) OCB, organische stof toplaag t.p.v. boring 6 verkennend onderzoek  

06-2 06 (25-50) OCB bovengrond t.p.v. boring 6 verkennend onderzoek 

06-4 06 (80-100) OCB ondergrond t.p.v. boring 6 verkennend onderzoek 

14-1 14 (0-25) OCB toplaag t.p.v. boring 14 verkennend onderzoek  

14-2 14 (25-50) OCB, organische stof bovengrond t.p.v. boring 14 verkennend onderzoek 

14-3 14 (50-80) OCB ondergrond t.p.v. boring 14 verkennend onderzoek 

15-1 15 (0-25) OCB toplaag t.p.v. boring 15 verkennend onderzoek  

15-2 15 (25-50) OCB bovengrond t.p.v. boring 15 verkennend onderzoek 

15-4 15 (70-90) OCB, organische stof ondergrond t.p.v. boring 15 verkennend onderzoek 

2 

100-1 100 (0-25) OCB, organische stof horizontale afperking  

102-1 102 (0-25) OCB horizontale afperking 

103-1 103 (0-25) OCB horizontale afperking 

104-1 104 (0-25) OCB horizontale afperking 

104-2 104 (25-60) OCB, organische stof verticale afperking 

106-1 106 (0-25) OCB horizontale afperking  

108-1 108 (0-25) OCB horizontale afperking 

110-1 110 (0-25) OCB horizontale afperking 

111-1 111 (0-25) OCB, organische stof horizontale afperking 

111-2 111 (25-50) OCB verticale afperking 

113-1 113 (0-25) OCB horizontale afperking  

115-1 115 (0-25) OCB horizontale afperking 

116-1 116 (0-25) OCB, organische stof horizontale afperking 

118-1 118 (0-25) OCB horizontale afperking 

118-2 118 (25-50) OCB, organische stof verticale afperking 
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5.2 Toetsingskader 
 
De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (circulaire bodemsanering 
2009). Het toetsingskader voor de beoordeling van de gehalten en/of concentraties van verontreini-
gingen is gegeven in de toetsingstabel en bevat voor grond en grondwater drie te onderscheiden 
waarden met de verschillende niveaus: 
 
- achtergrondwaarde 2000: 
 deze waarde ("AW2000") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bo-

dem van natuur- en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door 
lokale verontreinigingsbronnen; 

 
- streefwaarde: 
 deze waarde ("S") geeft het milieukwaliteitsniveau aan voor grondwater, waarbij als nadelig te 

waarderen effecten verwaarloosbaar worden geacht; 
 
- tussenwaarde: 
 deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde 2000 (of in het geval van 

grondwater de streefwaarde) en de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratiegrens 
waarboven in beginsel nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ern-
stige bodemverontreiniging bestaat; 

 
- interventiewaarde: 
 deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven 

ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen, die 
de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten en/of concentraties boven de interventie-
waarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding van de interventiewaarde 
wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de sanerings-
urgentie te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of interventiewaarde gelegen gehalte 
een natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolgonderzoek meestal niet noodzakelijk. 

 
In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de 
achtergrondwaarden 2000 en de interventiewaarden, alsmede de berekeningswijze die moet worden 
gevolgd om deze waarden naar grondsoort te differentiëren. De achtergrondwaarden 2000 en de 
interventiewaarden voor de grond zijn berekend met behulp van de door het laboratorium bepaalde 
waarden voor het organische stof- en lutumgehalte.  
 
Bijlage 6 geeft een overzicht van de rapportagegrenzen van de uitgevoerde analyses. De gebruikte 
analysetechnieken zijn weergegeven op de certificaten in bijlage 4. Om de mate van verontreiniging 
aan te geven wordt de volgende terminologie gebruikt: 
 
Grond: 

- niet verontreinigd: gehalte < achtergrondwaarde 2000 en/of detectielimiet; 
- licht verontreinigd: gehalte > achtergrondwaarde 2000 en < tussenwaarde; 
- matig verontreinigd: gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde; 
- sterk verontreinigd: gehalte > interventiewaarde. 

 
Grondwater: 

- niet verontreinigd: concentratie < streefwaarde en/of detectielimiet; 
- licht verontreinigd: concentratie > streefwaarde en < tussenwaarde; 
- matig verontreinigd: concentratie > tussenwaarde < interventiewaarde; 
- sterk verontreinigd: concentratie > interventiewaarde. 
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5.3 Resultaten grond- en grondwatermonsters 
 
Tabel V geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders over-
schrijden. 
 
Tabel V. Overschrijdingen toetsingskaders grond 
 

Fase Grond 
monster 

Traject 
(cm -mv) 

Gehalte > AW2000 
(licht verontreinigd) 

Gehalte > T 
(matig verontreinigd) 

Gehalte > I 
(sterk verontreinigd) 

1 

06-1 06 (0-25) DDT, DDD - DDE 

06-2 06 (25-50) DDD, DDE - - 

06-4 06 (80-100) - - - 

14-1 14 (0-25) DDT, DDD - DDE 

14-2 14 (25-50) DDD, DDE - - 

14-3 14 (50-80) - - - 

15-1 15 (0-25) DDD (*A) - DDE 

15-2 15 (25-50) DDD, DDE - - 

15-4 15 (70-90) DDD, DDE - - 

2 

100-1 100 (0-25) DDT, DDD (*A) - DDE 

102-1 102 (0-25) DDT, DDD (*A) DDE - 

103-1 103 (0-25) DDT, DDD (*A) - DDE 

104-1 104 (0-25) DDT, DDD (*A) DDE - 

104-2 104 (25-60) DDE - - 

106-1 106 (0-25) DDT, DDD (*A) DDE - 

108-1 108 (0-25) DDD, DDE - - 

110-1 110 (0-25) DDD (*A) DDT, DDE - 

111-1 111 (0-25) DDT, DDD (*A) DDE - 

111-2 111 (25-50) DDE - - 

113-1 113 (0-25) DDT, DDD DDE - 

115-1 115 (0-25) DDD, DDE (*A) - - 

116-1 116 (0-25) DDD (*A) DDT, DDE - 

118-1 118 (0-25) DDT, DDD (*A) DDE - 

118-2 118 (25-50) - - - 

(*A:)  Opgemerkt wordt dat de detectiegrens voor de diverse overige bestrijdingsmiddelen hoger is dan de achtergrondwaarde 2000 en 
de AS3000 rapportage grenseis, waardoor het niet uit te sluiten is dat het monster licht verontreinigd is met betrekking tot deze 
bestrijdingsmiddelen en derhalve (formeel) als zodanig wordt gerapporteerd. 
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Tabel VI geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die de geldende toetsingskaders 
overschrijden. 
 
Tabel VI. Overschrijdingen toetsingskaders grondwater 
 

Grondwater- 
monster 

Situering 
peilbuis 

Concentratie > S 
(licht verontreinigd) 

Concentratie > T 
(matig verontreinigd) 

Concentratie > I 
(sterk verontreinigd) 

09-1-1 centraal binnen de planlocatie - - - 

 
De tabellen in bijlage 4b geven een overzicht van de getoetste analyseresultaten van de grondmon-
sters en het grondwatermonster. Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analyserap-
porten.  
 
5.4 Interpretatie analyseresultaten 
 
Op basis van de analyseresultaten wordt de sterke verontreiniging met DDE in de grond binnen de 
planlocatie als afdoende afgeperkt beschouwd. De sterke minerale DDE-verontreiniging in de grond 
bevindt zich in de kern van de verontreiniging vanaf 0,0 tot circa 0,25 m -mv. De bodemlaag van 0,25 
tot 0,5 m -mv is licht verontreinigd met chloorbestrijdingsmiddelen. De ondergrond vanaf circa 0,5 m -
mv is in het algemeen niet verontreinigd met chloorbestrijdingsmiddelen. In het grondwater zijn geen 
verontreinigingen met chloorbestrijdingsmiddelen aangetoond.  
  
De bovengrond (0-0,25 m -mv) van vrijwel de gehele planlocatie is matig tot sterk verontreinigd met 
DDE. De matige tot sterke DDE-verontreiniging zet zich aan de westzijde tot buiten de planlocatie 
voort. Ten oosten van de planlocatie zijn lichte tot matige verontreinigingen van de bovengrond met 
DDE vastgesteld.  
 
De oppervlakte van de sterke verontreiniging met DDE binnen de planlocatie bedraagt circa 1.100 m². 
Het volume van de sterke DDE-verontreiniging binnen de planlocatie bedraagt derhalve 275 m³ 
(1.100 m² x 0,25 m).  
 
Gelet op het feit dat ter plaatse van het overige deel van de planlocatie en daarbuiten nog lichte tot 
matige verontreinigingen met bestrijdingsmiddelen zijn vastgesteld is het niet mogelijk een tussen-
waardecontour of een achtergrondwaardecontour vast te stellen.  
 
 

  



 

 

 

 

11035368 WBD.E14.NAD  Pagina 13 van 16 

6. MILIEUHYGIENISCHE BEOORDELING 
 
6.1 Algemeen 
 
Indien er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging is er sprake van een potentieel 
risico dat aanleiding geeft tot een vorm van saneren of beheren. Met behulp van een standaard risico-
beoordelingsmethode (Sanscrit) is getoetst of de verontreiniging bij het huidige en/of toekomstige 
gebruik risico's oplevert die onaanvaardbaar zijn voor de mens, voor het ecosysteem of uit het oog-
punt van verspreiding van de verontreiniging. De standaard risicobeoordeling kan leiden tot de vol-
gende resultaten:  
 
- risico niet onaanvaardbaar: indien uit de standaard risicobeoordeling volgt dat de aanwezige bo-

demverontreiniging bij het huidige of toekomstige gebruik geen on-
aanvaardbare risico's oplevert, is het niet noodzakelijk om met spoed 
te saneren. Wel is een vorm van beheer nodig, waaronder tenminste 
registratie van de aanwezigheid van bodemverontreiniging wordt ver-
staan. Verdere vormen van beheer zijn ter beoordeling door het be-
voegd gezag; 

 
-  onaanvaardbaar risico: indien uit de standaard risicobeoordeling volgt dat de verontreiniging 

(spoedig saneren)  bij het huidige of toekomstige gebruik onaanvaardbare risico's ople-
 vert is spoedig saneren vereist; 

 
- onaanvaardbaar risico: indien uit de standaard risicobeoordeling blijkt dat de aanwezige ver-

(specifieke beoordeling) ontreiniging bij het huidige of toekomstige gebruik onaanvaardbare 
 risico's oplevert kan er, gelet op de mogelijke overschatting van de 
 risico's in de standaard risicobeoordelingsmethode, aanleiding zijn te 
 verwachten dat een meer specifieke risicobeoordeling voor het geval 
 van verontreiniging tot een andere conclusie leidt. In een dergelijk 
 geval kan, al dan niet op verzoek van het bevoegd gezag, een locatie-
 specifieke risicobeoordeling aansluitend aan de standaard risicobe-
 oordeling uitgevoerd worden. 

 
Voor het onderhavige onderzoek is bepaald of er sprake is van onaanvaardbaar risico van bodem-
verontreiniging voor mens en/of ecosysteem of van verspreiding van verontreiniging in het grond-
water. De afweging van de risico's heeft plaatsgevonden met behulp van het programma Sanscrit, 
uitgaande van een realistisch scenario. Deze modelberekening is gebaseerd op de Sanerings Urgen-
tie Systematiek (SUS). De resultaten van de risico-afweging zijn opgenomen in bijlage 8. 
 
6.2 Risico's onderhavig geval 
 
Aan de hand van de SUS systematiek is een inzicht verkregen in de humane, ecologische en de ver-
spreidingsrisico's, uitgaande van het huidige gebruik "Landbouw (zonder boerderij en erf)". Op basis 
van de analyseresultaten blijkt dat er één stof in sterke mate in de bodem van de onderzoekslocatie 
aanwezig is, te weten DDE. 
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6.2.1 Standaardbeoordeling humane risico's 
 
Humane risico's zijn van een aantal factoren afhankelijk. Bij de standaardbeoordeling wordt rekening 
gehouden met het bodemgebruik en met de blootstellingsroutes. De volgende blootstellingsroutes 
kunnen zich voordoen: 
 
- ingestie grond en gewas; 
- inhalatie grond en buitenlucht; 
- dermaal contact grond. 
 
Resultaat 
Er is voor het gebruik "Landbouw (zonder boerderij en erf)" geen sprake van een onaanvaardbare 
situatie voor de mens als gevolg van hinder. 
 
Uit de standaardbeoordeling humane risico's blijkt dat er géén sprake is van onaanvaardbare risico's 
voor de mens. 
 
6.2.2 Standaardbeoordeling ecologische risico's 
 
Er is sprake van onaanvaardbare risico’s voor het ecosysteem indien bij het huidige of voorgenomen 
gebruik van de locatie:  
 
- de biodiversiteit kan worden aangetast (bescherming van soorten); 
- kringloopfuncties kunnen worden verstoord (bescherming van processen); 
- bio-accumulatie en doorvergiftiging kan plaatsvinden. 
 
De sterke verontreiniging met DDE bevindt zich in de bovenste 0,25 meter van de onbedekte bodem.  
 
In het kader van dit criterium is de standaardbeoordeling van de ecologische risico's uitgevoerd. Ten-
einde een inschatting te kunnen maken van de ecologische risico's zijn de percentages (msPAF) van 
de Toxische Druk (TD

1
) berekend op basis van de analyseresultaten van de boringen binnen de inter-

ventiewaardecontour welke zich ter plaatse van de onbedekte bodem bevinden.  
 
Uit deze berekening blijkt ter plaatse van een viertal boringen de TD >20% te zijn. Percentages TD 
>50% zijn niet vastgesteld binnen de interventiewaardecontour. 
 
Op basis van deze informatie is de contour TD >20% rond de betreffende boringen getrokken. Ver-
volgens is de oppervlakte hiervan getoetst aan het ecologisch toetsniveau "matig gevoelig", welke 
overeenkomt voor het gebruik "Landbouw (zonder boerderij en erf)".  
 
Uit de standaardbeoordeling ecologische risico's blijkt dat er in de huidige situatie geen sprake is van 
onaanvaardbare risico's voor ecologie. 

                                                      
1
 In de berekening wordt de toxische druk (TD) van het stoffenmengsel bepaald met de standaardtotaalconcentraties van onderzochte stoffen. De 

TD wordt uitgedrukt in een msPAF (meer stoffen Potentieel Aangetaste Fractie). De TD schat het ecologische effect van het mengsel in een 
monster van de verontreinigde locatie. Dit effect wordt gebruikt voor de risicobeoordeling. Onderscheid wordt gemaakt tussen TD >20% en TD 
>50%.  
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6.2.3 Standaardbeoordeling verspreidingsrisico's 
 
De verspreidingsrisico's zijn van een aantal factoren afhankelijk. Er is een standaard risicobeoordeling 
uitgevoerd. Bij deze eenvoudige toetsing wordt rekening gehouden met het feit of: 
 
� het gebruik van de bodem door mens of ecosysteem wordt bedreigd door verspreiding van 

verontreiniging in het grondwater indien kwetsbare objecten hinder ondervinden; 
� er sprake is van een onbeheersbare situatie, dat wil zeggen indien: 

  - er een drijflaag aanwezig is die door activiteiten en processen in de bodem kan ver-
plaatsen en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden; 

  - er een zaklaag aanwezig is die door activiteiten en processen in de bodem kan ver-
plaatsen en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden; 

  - de verspreiding heeft geleid tot een grote grondwaterverontreiniging (> 6.000 m
3
) en de 

verspreiding vindt nog steeds plaats.  
 

Er is geen sprake van een verontreiniging met chloorbestrijdingsmiddelen in het grondwater. Verder is 
er geen sprake van een drijflaag en/of een zaklaag of van een ernstige grondwaterverontreiniging met 
een bodemvolume van meer dan 6.000 m

3
. Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat op grond van 

de standaardbeoordeling geen sprake is van onaanvaardbare verspreidingrisico's.  
 
 
7. GEVALSDEFINITIE 
 
Gesteld wordt dat op de locatie sprake is van het volgende geval van bodemverontreiniging: 
 
"Geval van bodemverontreiniging met bestrijdingsmiddelen in de grond" 
De bovengrond van een deel van de planlocatie is sterk verontreinigd met DDE en ten hoogste licht 
tot matig verontreinigd met DDD en/of DDT. De sterke verontreiniging bevindt zich vanaf het maaiveld 
tot een diepte van 0,25 m -mv. De totale omvang van de sterke verontreiniging op de locatie bedraagt 
circa 275 m³ (in-situ). Door het voorkomen van matig verhoogde DDE-gehalten in de bovengrond van 
vrijwel het gehele plangebied heeft geen afperking tot onder de tussenwaarde of AW2000 plaats kun-
nen vinden. Het grondwater is niet verontreinigd met bestrijdingsmiddelen.  
 
Uit de milieuhygiënische beoordeling is gebleken dat er in de huidige situatie géén sprake is van hu-
mane, verspreidings- en ecologische risico's.  
 
De verontreiniging is waarschijnlijk ontstaan door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de fruitteelt 
welke vanaf medio jaren '50 van de vorige eeuw op de locatie heeft plaatsgevonden. Het gebruik van 
deze bestrijdingsmiddelen heeft waarschijnlijk plaatsgevonden tot het verbod op deze middelen me-
dio jaren '70 van de vorige eeuw. Gelet op het feit dat de DDE-verontreiniging is ontstaan vóór 1 ja-
nuari 1987 wordt gesteld dat er sprake is van een bestaand geval van bodemverontreiniging.  
 
Uitgaande van het voorgaande, alsmede van de mate en het volume van de geconstateerde veront-
reinigingen, wordt vooralsnog gesteld dat het hier een geval van ernstige bodemverontreiniging in het 
kader van de Wet bodembescherming betreft, dat niet met spoed behoeft te worden gesaneerd.  
 
Het geval is gesitueerd op het kadastrale perceel Wijk bij Duurstede, sectie F, nummer 484. Gelet op 
het feit dat de verontreiniging direct te relateren is aan het (voormalige) gebruik van de locatie wordt 
niet verwacht dat de verontreiniging in zuidelijke richting perceelsgrens overschrijdend is. Onderzoek 
hiernaar is echter niet uitgevoerd. 
 
Binnen de planlocatie is de sterke verontreiniging zowel in horizontale als in verticale richting vol-
doende afgeperkt. Binnen het kadastrale perceel is de sterke verontreiniging niet volledig afgeperkt. 
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8. SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES  
 
Econsultancy heeft in opdracht van LTO Noord Advies een nader bodemonderzoek uitgevoerd aan 
de Trechtweg (ong.) te Cothen in de gemeente Wijk bij Duurstede. 
 
Het nader bodemonderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de onderzoeksresultaten van het ver-
kennend bodemonderzoek, uitgevoerd door Econsultancy in maart 2011 (rapportnummer 11035368 
WBD.E14.NEN). Uit dit onderzoek blijkt onder andere, dat de bovengrond van de onderzoekslocatie 
licht tot sterk verontreinigd is met chloorbestrijdingsmiddelen, met name DDE. 
 
De bovengrond bestaat tot gemiddeld 1 m -mv voornamelijk uit zwak humeuze, en/of zwak tot sterk  
zandige klei. De ondergrond vanaf circa 1 m -mv bestaat uit zwak tot matig siltig, zeer fijn tot matig 
grof zand. In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. 
 
Op basis van de analyseresultaten wordt de sterke verontreiniging met DDE in de grond binnen de 
planlocatie als afdoende afgeperkt beschouwd. De sterke DDE-verontreiniging in de grond bevindt 
zich in de kern van de verontreiniging vanaf 0,0 tot circa 0,25 m -mv. De bodemlaag van 0,25 tot 0,5 
m -mv is licht verontreinigd met chloorbestrijdingsmiddelen. De ondergrond vanaf circa 0,5 m -mv is in 
het algemeen niet verontreinigd met chloorbestrijdingsmiddelen. In het grondwater zijn geen veront-
reinigingen met chloorbestrijdingsmiddelen aangetoond.  
  
De bovengrond (0-0,25 m -mv) van vrijwel de gehele planlocatie is matig tot sterk verontreinigd met 
DDE. De matige tot sterke DDE-verontreiniging zet zich aan de westzijde tot buiten de planlocatie 
voort. Ten oosten van de planlocatie zijn lichte tot matige verontreinigingen van de bovengrond met 
DDE vastgesteld.  
 
De oppervlakte van de sterke verontreiniging met DDE binnen de planlocatie bedraagt circa 1.100 m². 
Het volume van de sterke DDE-verontreiniging binnen de planlocatie bedraagt derhalve 275 m³ 
(1.100 m² x 0,25 m). Door het voorkomen van matig verhoogde DDE-gehalten in de bovengrond van 
vrijwel het gehele plangebied heeft geen afperking tot onder de tussenwaarde of AW2000 plaats kun-
nen vinden.  
 
Uit de milieuhygiënische beoordeling is gebleken dat er in de huidige situatie géén sprake is van hu-
mane, verspreidings- en ecologische risico's.  
 
De verontreiniging is waarschijnlijk ontstaan door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de fruitteelt 
welke vanaf medio jaren '50 van de vorige eeuw op de locatie heeft plaatsgevonden. Het gebruik van 
deze bestrijdingsmiddelen heeft waarschijnlijk plaatsgevonden tot het verbod op deze middelen me-
dio jaren '70 van de vorige eeuw. Gelet op het feit dat de DDE-verontreiniging is ontstaan vóór 1 ja-
nuari 1987 wordt gesteld dat er sprake is van een bestaand geval van bodemverontreiniging.  
 
Uitgaande van het voorgaande, alsmede van de mate en het volume van de geconstateerde veront-
reinigingen, wordt vooralsnog gesteld dat het hier een geval van ernstige bodemverontreiniging in het 
kader van de Wet bodembescherming betreft, dat niet met spoed behoeft te worden gesaneerd.  
 
Gelet op de voorgenomen herontwikkeling adviseert Econsultancy de aangetroffen verontreinigingen 
met bestrijdingsmiddelen voorafgaand eraan te saneren conform een door het bevoegd gezag goed-
gekeurd saneringsplan. Procedureel kan mogelijk worden volstaan met een melding in het kader van 
het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). 
 

Econsultancy 
Doetinchem, 27 mei 2011 
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

ECONSULTANCY BV
H. Boesveld
Fabriekstraat 19c
7005 AP  DOETINCHEM

Uw projectnaam : WBD.E14.NAD
Uw projectnummer : 11035368
ALcontrol rapportnummer : 11668891, versie nummer: 1

Rotterdam, 02-05-2011

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
11035368. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

06-1 06 (0-25)

06-2 06 (25-50)

06-4 06 (80-100)

15-1 15 (0-25)

15-2 15 (25-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 82.9  80.0  80.0  86.2  84.2  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten g S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.7          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <1  <1  <1  <3.9 2) <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S 18  10  <1  16  9.8  

p,p-DDT µg/kgds S 130  86  <3  76  61  

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 150 1) 96 1) 2.8 1) 92 1) 70 1)

o,p-DDD µg/kgds S 38  1.9  <1  34  3.9  

p,p-DDD µg/kgds S 120  15  1.0  120  17  

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 160 1) 17 1) 1.7 1) 150 1) 21 1)

o,p-DDE µg/kgds S 2.8  <1  <1  5.1  1.0  

p,p-DDE µg/kgds S 1100  200  15  1300  250  

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 1100 1) 200 1) 16 1) 1300 1) 250 1)

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds  1400 1) 310 1) 20 1) 1500 1) 340 1)

aldrin µg/kgds S <1  <1  <1  <3.9 2) <1  

dieldrin µg/kgds S <1  <1  <1  <3.9 2) <1  

endrin µg/kgds S <1  <1  <1  <3.9 2) <1  

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds S 2.1 1) 2.1 1) 2.1 1) 8.2 1) 2.1 1)

isodrin µg/kgds S <1  <1  <1  <3.9 2) <1  

telodrin µg/kgds S <1  <1  <1  <3.9 2) <1  

alpha-HCH µg/kgds S <1  <1  <1  <3.9 2) <1  

beta-HCH µg/kgds S <1  <1  <1  <3.9 2) <1  

gamma-HCH µg/kgds S <1  <1  <1  <3.9 2) <1  

delta-HCH µg/kgds Q <1  <1  <1  <4.3 2) <1  

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  2.8 1) 2.8 1) 2.8 1) 11 1) 2.8 1)

heptachloor µg/kgds S <1  <1  <1  <3.9 2) <1  

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1  <1  <1  <3.9 2) <1  

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1  <1  <1  <3.9 2) <1  

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1) 1.4 1) 5.5 1) 1.4 1)

alpha-endosulfan µg/kgds S <1  <1  <1  <3.9 2) <1  

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1  <1  <1  <4.3 2) <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

06-1 06 (0-25)

06-2 06 (25-50)

06-4 06 (80-100)

15-1 15 (0-25)

15-2 15 (25-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

trans-chloordaan µg/kgds S <1  <1  <1  <3.9 2) <1  

cis-chloordaan µg/kgds S <1  <1  <1  <3.9 2) <1  

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1) 1.4 1) 5.5 1) 1.4 1)

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 1400  320  31  1600  350  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
2 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. noodzakelijke verdunning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

008

009

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

15-4 15 (70-90)

14-1 14 (0-25)

14-2 14 (25-50)

14-3 14 (50-80)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009  

droge stof gew.-% S 91.4  87.6  79.8  81.5    

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1    

aard van de artefacten g S geen  geen  geen  geen    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.7    4.8      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S 4.3  23  4.1  <1    

p,p-DDT µg/kgds S 35  240  33  <3    

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 39 1) 260 1) 37 1) 2.8 1)   

o,p-DDD µg/kgds S <1  23  6.4  <1    

p,p-DDD µg/kgds S 6.2  78  21  <1    

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 6.9 1) 100 1) 28 1) 1.4 1)   

o,p-DDE µg/kgds S <1  2.7  1.7  <1    

p,p-DDE µg/kgds S 84  1100  470  16    

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 84 1) 1100 1) 470 1) 17 1)   

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds  130 1) 1500 1) 530 1) 21 1)   

aldrin µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

dieldrin µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

endrin µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds S 2.1 1) 2.1 1) 2.1 1) 2.1 1)   

isodrin µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

telodrin µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

alpha-HCH µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

beta-HCH µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

gamma-HCH µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

delta-HCH µg/kgds Q <1  <1  <1  <1    

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  2.8 1) 2.8 1) 2.8 1) 2.8 1)   

heptachloor µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1) 1.4 1) 1.4 1)   

alpha-endosulfan µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

008

009

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

15-4 15 (70-90)

14-1 14 (0-25)

14-2 14 (25-50)

14-3 14 (50-80)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009  

trans-chloordaan µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

cis-chloordaan µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1) 1.4 1) 1.4 1)   

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 140  1500  540  32    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform OVAM-methode CMA
2/II/A.1 Grond (AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3, gelijkwaardig aan NEN 5754.
hexachloorbenzeen Grond (AS3000) Conform AS3020-2
o,p-DDT Grond (AS3000) Conform AS3020-1
p,p-DDT Grond (AS3000) Idem
som DDT (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDD Grond (AS3000) Idem
p,p-DDD Grond (AS3000) Idem
som DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDE Grond (AS3000) Idem
p,p-DDE Grond (AS3000) Idem
som DDE (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
aldrin Grond (AS3000) Idem
dieldrin Grond (AS3000) Idem
endrin Grond (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

isodrin Grond (AS3000) Idem
telodrin Grond (AS3000) Idem
alpha-HCH Grond (AS3000) Idem
beta-HCH Grond (AS3000) Idem
gamma-HCH Grond (AS3000) Idem
delta-HCH Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. GCMSMS
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
heptachloor Grond (AS3000) Conform AS3020-1
cis-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
trans-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
som heptachloorepoxide (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grond (AS3000) Idem
hexachloorbutadieen Grond (AS3000) Idem
trans-chloordaan Grond (AS3000) Idem
cis-chloordaan Grond (AS3000) Idem
som chloordaan (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem

Grond (AS3000) Conform AS3020

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 A9010650 27-04-2011 26-04-2011 ALC201  
002 A9010656 27-04-2011 26-04-2011 ALC201  
003 A9010655 27-04-2011 26-04-2011 ALC201  
004 A9010672 27-04-2011 26-04-2011 ALC201  
005 A9010660 27-04-2011 26-04-2011 ALC201  
006 A9010665 27-04-2011 26-04-2011 ALC201  
007 A9010645 27-04-2011 26-04-2011 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

008 A9010649 27-04-2011 26-04-2011 ALC201  
009 A9010634 27-04-2011 26-04-2011 ALC201  
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

ECONSULTANCY BV
H. Boesveld
Fabriekstraat 19c
7005 AP  DOETINCHEM

Uw projectnaam : WBD.E14.NAD
Uw projectnummer : 11035368
ALcontrol rapportnummer : 11671742, versie nummer: 1

Rotterdam, 16-05-2011

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
11035368. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 12 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

100-1 100 (0-25)

102-1 102 (0-25)

103-1 103 (0-25)

104-1 104 (0-25)

104-2 104 (25-60)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 84.5  81.4  88.2  81.9  81.0  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten g S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.9        5.0  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <4.3 1) <4.2 1) <3.6 1) <4.1 1) <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S 25  22  35  14  1.2  

p,p-DDT µg/kgds S 150  200  320  98  5.6  

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 180 2) 220 2) 360 2) 110 2) 6.8 2)

o,p-DDD µg/kgds S 32  27  47  17  <1  

p,p-DDD µg/kgds S 44  73  150  33  1.8  

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 76 2) 100 2) 190 2) 50 2) 2.5 2)

o,p-DDE µg/kgds S 5.2  <4.2 1) 4.9  <4.1 1) <1  

p,p-DDE µg/kgds S 1300  840  1100  730  54  

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 1300 2) 840 2) 1200 2) 740 2) 55 2)

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds  1600 2) 1200 2) 1700 2) 900 2) 64 2)

aldrin µg/kgds S <4.3 1) <4.2 1) <3.6 1) <4.1 1) <1  

dieldrin µg/kgds S <4.3 1) <4.2 1) <3.6 1) <4.1 1) <1  

endrin µg/kgds S <4.3 1) <4.2 1) <3.6 1) <4.1 1) <1  

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds S 9.0 2) 8.8 2) 7.6 2) 8.6 2) 2.1 2)

isodrin µg/kgds S <4.3 1) <4.2 1) <3.6 1) <4.1 1) <1  

telodrin µg/kgds S <4.3 1) <4.2 1) <3.6 1) <4.1 1) <1  

alpha-HCH µg/kgds S <4.3 1) <4.2 1) <3.6 1) <4.1 1) <1  

beta-HCH µg/kgds S <4.3 1) <4.2 1) <3.6 1) <4.1 1) <1  

gamma-HCH µg/kgds S <4.3 1) <4.2 1) <3.6 1) <4.1 1) <1  

delta-HCH µg/kgds Q <4.7 1) <4.6 1) <3.9 1) <4.5 1) <1  

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  12 2) 12 2) 10 2) 12 2) 2.8 2)

heptachloor µg/kgds S <4.3 1) <4.2 1) <3.6 1) <4.1 1) <1  

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <4.3 1) <4.2 1) <3.6 1) <4.1 1) <1  

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <4.3 1) <4.2 1) <3.6 1) <4.1 1) <1  

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S 6.0 2) 5.9 2) 5.0 2) 5.7 2) 1.4 2)

alpha-endosulfan µg/kgds S <4.3 1) <4.2 1) <3.6 1) <4.1 1) <1  

hexachloorbutadieen µg/kgds S <4.7 1) <4.6 1) <3.9 1) <4.5 1) <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

100-1 100 (0-25)

102-1 102 (0-25)

103-1 103 (0-25)

104-1 104 (0-25)

104-2 104 (25-60)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

trans-chloordaan µg/kgds S <4.3 1) <4.2 1) <3.6 1) <4.1 1) <1  

cis-chloordaan µg/kgds S <4.3 1) <4.2 1) <3.6 1) <4.1 1) <1  

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 6.0 2) 5.9 2) 5.0 2) 5.7 2) 1.4 2)

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 1600  1200  1700  940  75  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. noodzakelijke verdunning.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

008

009

010

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

106-1 106 (0-25)

108-1 108 (0-25)

110-1 110 (0-25)

111-1 111 (0-25)

111-2 111 (25-50)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

droge stof gew.-% S 83.8  83.0  88.5  84.7  79.2  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten g S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S       4.5    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <3.8 1) <2.1 1) <3.9 1) <4.0 1) <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S 27  12  45  23  1.6  

p,p-DDT µg/kgds S 160  64  450  190  11  

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 190 2) 76 2) 500 2) 210 2) 12 2)

o,p-DDD µg/kgds S 16  8.2  37  20  <1  

p,p-DDD µg/kgds S 36  15  120  52  1.6  

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 53 2) 23 2) 160 2) 72 2) 2.3 2)

o,p-DDE µg/kgds S <3.8 1) <2.1 1) 5.1  <4.0 1) <1  

p,p-DDE µg/kgds S 900  480  1000  840  51  

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 910 2) 480 2) 1000 2) 840 2) 52 2)

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds  1100 2) 580 2) 1700 2) 1100 2) 66 2)

aldrin µg/kgds S <3.8 1) <2.1 1) <3.9 1) <4.0 1) <1  

dieldrin µg/kgds S <3.8 1) <2.1 1) <3.9 1) <4.0 1) <1  

endrin µg/kgds S <3.8 1) <2.1 1) <3.9 1) <4.0 1) <1  

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds S 8.0 2) 4.4 2) 8.2 2) 8.4 2) 2.1 2)

isodrin µg/kgds S <3.8 1) <2.1 1) <3.9 1) <4.0 1) <1  

telodrin µg/kgds S <3.8 1) <2.1 1) <3.9 1) <4.0 1) <1  

alpha-HCH µg/kgds S <3.8 1) <2.1 1) <3.9 1) <4.0 1) <1  

beta-HCH µg/kgds S <3.8 1) <2.1 1) <3.9 1) <4.0 1) <1  

gamma-HCH µg/kgds S <3.8 1) <2.1 1) <3.9 1) <4.0 1) <1  

delta-HCH µg/kgds Q <4.1 1) <2.2 1) <4.3 1) <4.4 1) <1  

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  11 2) 6.0 2) 11 2) 11 2) 2.8 2)

heptachloor µg/kgds S <3.8 1) <2.1 1) <3.9 1) <4.0 1) <1  

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <3.8 1) <2.1 1) <3.9 1) <4.0 1) <1  

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <3.8 1) <2.1 1) <3.9 1) <4.0 1) <1  

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S 5.3 2) 2.9 2) 5.5 2) 5.6 2) 1.4 2)

alpha-endosulfan µg/kgds S <3.8 1) <2.1 1) <3.9 1) <4.0 1) <1  

hexachloorbutadieen µg/kgds S <4.1 1) <2.2 1) <4.3 1) <4.4 1) <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

008

009

010

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

106-1 106 (0-25)

108-1 108 (0-25)

110-1 110 (0-25)

111-1 111 (0-25)

111-2 111 (25-50)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

trans-chloordaan µg/kgds S <3.8 1) <2.1 1) <3.9 1) <4.0 1) <1  

cis-chloordaan µg/kgds S <3.8 1) <2.1 1) <3.9 1) <4.0 1) <1  

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 5.3 2) 2.9 2) 5.5 2) 5.6 2) 1.4 2)

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 1200  600  1700  1200  77  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. noodzakelijke verdunning.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011

012

013

014

015

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

113-1 113 (0-25)

115-1 115 (0-25)

116-1 116 (0-25)

118-1 118 (0-25)

118-2 118 (25-50)

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

droge stof gew.-% S 85.2  81.2  83.5  82.2  79.5  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten g S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S     4.5    3.9  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <2.2 1) <2.5 1) <4.2 1) <4.8 1) <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S 14  8.8  53  22  <1  

p,p-DDT µg/kgds S 100  45  500  170  4.5  

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 120 2) 54 2) 550 2) 190 2) 5.2 2)

o,p-DDD µg/kgds S 17  11  42  24  <1  

p,p-DDD µg/kgds S 51  32  130  50  1.1  

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 68 2) 43 2) 170 2) 74 2) 1.8 2)

o,p-DDE µg/kgds S <2.2 1) <2.5 1) 4.6  <4.8 1) <1  

p,p-DDE µg/kgds S 580  400  1000  970  21  

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 580 2) 410 2) 1000 2) 970 2) 22 2)

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds  760 2) 500 2) 1800 2) 1200 2) 29 2)

aldrin µg/kgds S <2.2 1) <2.5 1) <4.2 1) <4.8 1) <1  

dieldrin µg/kgds S <2.2 1) <2.5 1) <4.2 1) <4.8 1) <1  

endrin µg/kgds S <2.2 1) <2.5 1) <4.2 1) <4.8 1) <1  

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds S 4.6 2) 5.3 2) 8.8 2) 10 2) 2.1 2)

isodrin µg/kgds S <2.2 1) <2.5 1) <4.2 1) <4.8 1) <1  

telodrin µg/kgds S <2.2 1) <2.5 1) <4.2 1) <4.8 1) <1  

alpha-HCH µg/kgds S <2.2 1) <2.5 1) <4.2 1) <4.8 1) <1  

beta-HCH µg/kgds S <2.2 1) <2.5 1) <4.2 1) <4.8 1) <1  

gamma-HCH µg/kgds S <2.2 1) <2.5 1) <4.2 1) <4.8 1) <1  

delta-HCH µg/kgds Q <2.4 1) <2.7 1) <4.6 1) <5.3 1) <1  

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  6.3 2) 7.1 2) 12 2) 14 2) 2.8 2)

heptachloor µg/kgds S <2.2 1) <2.5 1) <4.2 1) <4.8 1) <1  

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <2.2 1) <2.5 1) <4.2 1) <4.8 1) <1  

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <2.2 1) <2.5 1) <4.2 1) <4.8 1) <1  

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S 3.1 2) 3.5 2) 5.9 2) 6.7 2) 1.4 2)

alpha-endosulfan µg/kgds S <2.2 1) <2.5 1) <4.2 1) <4.8 1) <1  

hexachloorbutadieen µg/kgds S <2.4 1) <2.7 1) <4.6 1) <5.3 1) <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011

012

013

014

015

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

113-1 113 (0-25)

115-1 115 (0-25)

116-1 116 (0-25)

118-1 118 (0-25)

118-2 118 (25-50)

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

trans-chloordaan µg/kgds S <2.2 1) <2.5 1) <4.2 1) <4.8 1) <1  

cis-chloordaan µg/kgds S <2.2 1) <2.5 1) <4.2 1) <4.8 1) <1  

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 3.1 2) 3.5 2) 5.9 2) 6.7 2) 1.4 2)

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 780  530  1800  1300  39  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

012 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

013 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

014 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

015 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. noodzakelijke verdunning.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform OVAM-methode CMA
2/II/A.1 Grond (AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3, gelijkwaardig aan NEN 5754.
hexachloorbenzeen Grond (AS3000) Conform AS3020-2
o,p-DDT Grond (AS3000) Conform AS3020-1
p,p-DDT Grond (AS3000) Idem
som DDT (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDD Grond (AS3000) Idem
p,p-DDD Grond (AS3000) Idem
som DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDE Grond (AS3000) Idem
p,p-DDE Grond (AS3000) Idem
som DDE (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
aldrin Grond (AS3000) Idem
dieldrin Grond (AS3000) Idem
endrin Grond (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

isodrin Grond (AS3000) Idem
telodrin Grond (AS3000) Idem
alpha-HCH Grond (AS3000) Idem
beta-HCH Grond (AS3000) Idem
gamma-HCH Grond (AS3000) Idem
delta-HCH Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. GCMSMS
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
heptachloor Grond (AS3000) Conform AS3020-1
cis-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
trans-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
som heptachloorepoxide (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grond (AS3000) Idem
hexachloorbutadieen Grond (AS3000) Idem
trans-chloordaan Grond (AS3000) Idem
cis-chloordaan Grond (AS3000) Idem
som chloordaan (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem

Grond (AS3000) Conform AS3020

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 A9010592 04-05-2011 04-05-2011 ALC201  
002 A9010520 04-05-2011 04-05-2011 ALC201  
003 A9010503 04-05-2011 04-05-2011 ALC201  
004 A9010601 04-05-2011 04-05-2011 ALC201  
005 A9010603 04-05-2011 04-05-2011 ALC201  
006 A9011359 04-05-2011 04-05-2011 ALC201  
007 A9010575 04-05-2011 04-05-2011 ALC201  
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

008 A9010519 04-05-2011 04-05-2011 ALC201  
009 A9011356 04-05-2011 04-05-2011 ALC201  
010 A9010923 04-05-2011 04-05-2011 ALC201  
011 A9011362 04-05-2011 04-05-2011 ALC201  
012 A9011011 04-05-2011 04-05-2011 ALC201  
013 A9010594 04-05-2011 04-05-2011 ALC201  
014 A9011364 04-05-2011 04-05-2011 ALC201  
015 A9010814 04-05-2011 04-05-2011 ALC201  
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

ECONSULTANCY BV
H. Boesveld
Fabriekstraat 19c
7005 AP  DOETINCHEM

Uw projectnaam : WBD.E14.NAD
Uw projectnummer : 11035368
ALcontrol rapportnummer : 11671744, versie nummer: 1

Rotterdam, 09-05-2011

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
11035368. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

09-1-1 09-1-1

Analyse Eenheid Q 001     

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/l S <0.005          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/l S <0.01          

p,p-DDT µg/l S <0.01          

o,p-DDD µg/l S <0.01          

p,p-DDD µg/l S <0.01          

o,p-DDE µg/l S <0.01          

p,p-DDE µg/l S <0.01          

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/l S 0.04          

aldrin µg/l S <0.01          

dieldrin µg/l S <0.01          

endrin µg/l S <0.01          

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/l S 0.02          

telodrin µg/l  <0.03          

isodrin µg/l  <0.03          

alpha-HCH µg/l S <0.01          

beta-HCH µg/l S <0.01          

gamma-HCH µg/l S <0.01          

delta-HCH µg/l S <0.02          

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/l S 0.04          

heptachloor µg/l S <0.01          

cis-heptachloorepoxide µg/l S <0.01          

trans-heptachloorepoxide µg/l S <0.01          

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/l S 0.01          

alpha-endosulfan µg/l S <0.01          

hexachloorbutadieen µg/l Q <0.05          

trans-chloordaan µg/l S <0.01          

cis-chloordaan µg/l S <0.01          

som chloordaan (0.7 factor) µg/l S 0.01          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

hexachloorbenzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3120-2
o,p-DDT Grondwater (AS3000) Conform AS3120-1
p,p-DDT Grondwater (AS3000) Idem
o,p-DDD Grondwater (AS3000) Idem
p,p-DDD Grondwater (AS3000) Idem
o,p-DDE Grondwater (AS3000) Idem
p,p-DDE Grondwater (AS3000) Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
aldrin Grondwater (AS3000) Idem
dieldrin Grondwater (AS3000) Idem
endrin Grondwater (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
factor)

Grondwater (AS3000) Idem

telodrin Grondwater (AS3000) Eigen methode
isodrin Grondwater (AS3000) Idem
alpha-HCH Grondwater (AS3000) Conform AS3120-1
beta-HCH Grondwater (AS3000) Idem
gamma-HCH Grondwater (AS3000) Idem
delta-HCH Grondwater (AS3000) Idem
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
heptachloor Grondwater (AS3000) Idem
cis-heptachloorepoxide Grondwater (AS3000) Idem
trans-heptachloorepoxide Grondwater (AS3000) Idem
som heptachloorepoxide (0.7
factor)

Grondwater (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grondwater (AS3000) Idem
hexachloorbutadieen Grondwater (AS3000) Eigen Methode, LVI GCMS
trans-chloordaan Grondwater (AS3000) Conform AS3120-1
cis-chloordaan Grondwater (AS3000) Idem
som chloordaan (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 S0602872 04-05-2011 04-05-2011 ALC237  



Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten 
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Tabel I.  Analyseresultaten grond(meng)monster(s) (gehalten in mg/kg d.s. tenzij anders vermeld) 
  
Monstercode 06-1 15-1 14-1 AW2000 T I AS3000
 

droge stof(gew.-%) 82.9 -- 86.2 -- 87.6 --
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 --
aard van de artefacten(g) geen -- geen -- geen --
 

 

organische stof (% vd DS) 4.7 -- - -
 

CHLOORBENZENEN 

hexachloorbenzeen(µg/kgds) <1 <3.9 # <1 4.0 472 940 4.0
 

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 

o.p-DDT(µg/kgds) 18 -- 16 -- 23 --
p.p-DDT(µg/kgds) 130 -- 76 -- 240 --
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 150 � 92 260 � 94 446 799 66
o.p-DDD(µg/kgds) 38 -- 34 -- 23 --
p.p-DDD(µg/kgds) 120 -- 120 -- 78 --
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 160 � 150 � 100 � 9.4 7995 15980 6.6
o.p-DDE(µg/kgds) 2.8 -- 5.1 -- 2.7 --
p.p-DDE(µg/kgds) 1100 -- 1300 -- 1100 --
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 1100 ��� 1300 ��� 1100 ��� 47 564 1081 33
som DDT.DDE.DDD (0.7 
factor)(µg/kgds) 

1400 -- 1500 -- 1500 -- 105

aldrin(µg/kgds) <1 <3.9 # <1 150
dieldrin(µg/kgds) <1 -- <3.9 --# <1 --
endrin(µg/kgds) <1 -- <3.9 --# <1 --
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

2.1 8.2 �
 b

2.1 7.0 944 1880 5.9

isodrin(µg/kgds) <1 -- <3.9 --# <1 --
telodrin(µg/kgds) <1 -- <3.9 --# <1 --
alpha-HCH(µg/kgds) <1 

a
<3.9 �#

b
<1

a
0.47 3995 7990 2.4

beta-HCH(µg/kgds) <1 <3.9 �#
b

<1 0.94 376 752 2.4
gamma-HCH(µg/kgds) <1 <3.9 �#

b
<1 1.4 283 564 2.4

delta-HCH(µg/kgds) <1 -- <4.3 --# <1 --
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)(µg/kgds) 2.8 -- 11 -- 2.8 --
heptachloor(µg/kgds) <1 

a
<3.9 �#

b
<1

a
0.33 940 1880 2.4

cis-heptachloorepoxide(µg/kgds) <1 -- <3.9 --# <1 --
trans-heptachloorepoxide(µg/kgds) <1 -- <3.9 --# <1 --
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

1.4 
a

5.5 �
 b

1.4
a

0.94 940 1880 3.3

alpha-endosulfan(µg/kgds) <1 
a

<3.9 �#
b

<1
a

0.42 940 1880 2.4
hexachloorbutadieen(µg/kgds) <1 <4.3 �#

b
<1 1.4 2.4

trans-chloordaan(µg/kgds) <1 -- <3.9 --# <1 --
cis-chloordaan(µg/kgds) <1 -- <3.9 --# <1 --
som chloordaan (0.7 factor)(µg/kgds) 1.4 

a
5.5 �

 b
1.4

a
0.94 940 1880 3.3

som organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem(µg/kgds) 

1400 -- 1600 -- 1500 --

  
 
Monstercode en monstertraject 
06-1 06 (0-25) 
15-1 15 (0-25) 
14-1 14 (0-25) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009. Staatscourant 
67. 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit. Staatscourant 20 december 2007. Nr. 247. Tevens zijn de 
volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in 
de Staatscourant 67 van 7 april 2009. De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
 
����  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan tussenwaarde 
��������  het gehalte is groter dan tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
������������  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens. voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000  laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4.25 juni 

2008. 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen AW2000 voor opgesteld) en kleiner dan de AS3000 

rapportagegrens-eis.  Verondersteld wordt dat de waarde kleiner is dan de AW2000. 
b
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen AW2000 voor opgesteld) en groter dan de AS3000 

rapportagegrens-eis. 
 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende 
samenstelling: humus 4.7%.  
  

 

 



 

 

11035368 WBD.E14.NAD 

Tabel II.  Analyseresultaten grond(meng)monster(s) (gehalten in mg/kg d.s. tenzij anders vermeld) 
 
Monstercode 06-2 15-2 14-2 AW2000 T I AS3000
 

droge stof(gew.-%) 80.0 -- 84.2 -- 79.8 --
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 --
aard van de artefacten(g) geen -- geen -- geen --
 

 

organische stof (% vd DS) - - 4.8 --
 

CHLOORBENZENEN 

hexachloorbenzeen(µg/kgds) <1 <1 <1 4.1 482 960 4.1
 

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 

o.p-DDT(µg/kgds) 10 -- 9.8 -- 4.1 --
p.p-DDT(µg/kgds) 86 -- 61 -- 33 --
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 96 70 37 96 456 816 67
o.p-DDD(µg/kgds) 1.9 -- 3.9 -- 6.4 --
p.p-DDD(µg/kgds) 15 -- 17 -- 21 --
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 17 � 21 � 28 � 9.6 8165 16320 6.7
o.p-DDE(µg/kgds) <1 -- 1.0 -- 1.7 --
p.p-DDE(µg/kgds) 200 -- 250 -- 470 --
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 200 � 250 � 470 � 48 576 1104 34
som DDT.DDE.DDD (0.7 
factor)(µg/kgds) 

310 -- 340 -- 530 -- 108

aldrin(µg/kgds) <1 <1 <1 154
dieldrin(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 --
endrin(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 --
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

2.1 2.1 2.1 7.2 964 1920 6.0

isodrin(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 --
telodrin(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 --
alpha-HCH(µg/kgds) <1

a
<1

a
<1

a
0.48 4080 8160 2.4

beta-HCH(µg/kgds) <1 <1 <1 0.96 384 768 2.4
gamma-HCH(µg/kgds) <1 <1 <1 1.4 289 576 2.4
delta-HCH(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 --
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)(µg/kgds) 2.8 -- 2.8 -- 2.8 --
heptachloor(µg/kgds) <1

a
<1

a
<1

a
0.34 960 1920 2.4

cis-heptachloorepoxide(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 --
trans-heptachloorepoxide(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 --
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

1.4
a

1.4
a

1.4
a

0.96 960 1920 3.4

alpha-endosulfan(µg/kgds) <1
a

<1
a

<1
a

0.43 960 1920 2.4
hexachloorbutadieen(µg/kgds) <1 <1 <1 1.4 2.4
trans-chloordaan(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 --
cis-chloordaan(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 --
som chloordaan (0.7 factor)(µg/kgds) 1.4

a
1.4

a
1.4

a
0.96 960 1920 3.4

som organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem(µg/kgds) 

320 -- 350 -- 540 --

 
 
Monstercode en monstertraject 
06-2 06 (25-50) 
15-2 15 (25-50) 
14-2 14 (25-50) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009. Staatscourant 
67. 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit. Staatscourant 20 december 2007. Nr. 247. Tevens zijn de 
volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in 
de Staatscourant 67 van 7 april 2009. De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
 
����  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan tussenwaarde 
��������  het gehalte is groter dan tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
������������  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens. voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000  laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4.25 juni 

2008. 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen AW2000 voor opgesteld) en kleiner dan de AS3000 

rapportagegrens-eis.  Verondersteld wordt dat de waarde kleiner is dan de AW2000. 
b
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen AW2000 voor opgesteld) en groter dan de AS3000 

rapportagegrens-eis. 
 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende 
samenstelling: humus 4.8%.  
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Tabel III.  Analyseresultaten grond(meng)monster(s) (gehalten in mg/kg d.s. tenzij anders vermeld) 
 
Monstercode 06-4 14-3 AW2000 T I AS3000
 

droge stof(gew.-%) 80.0 -- 81.5 --
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 --
aard van de artefacten(g) geen -- geen --
 

CHLOORBENZENEN 

hexachloorbenzeen(µg/kgds) <1 <1 4.1 483 962 4.1
 

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 

o.p-DDT(µg/kgds) <1 -- <1 --
p.p-DDT(µg/kgds) <3 -- <3 --
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 2.8 2.8 96 457 818 67
o.p-DDD(µg/kgds) <1 -- <1 --
p.p-DDD(µg/kgds) 1.0 -- <1 --
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 1.7 1.4 9.6 8182 16354 6.7
o.p-DDE(µg/kgds) <1 -- <1 --
p.p-DDE(µg/kgds) 15 -- 16 --
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 16 17 48 577 1106 34
som DDT.DDE.DDD (0.7 
factor)(µg/kgds) 

20 -- 21 -- 108

aldrin(µg/kgds) <1 <1 154
dieldrin(µg/kgds) <1 -- <1 --
endrin(µg/kgds) <1 -- <1 --
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

2.1 2.1 7.2 966 1924 6.1

isodrin(µg/kgds) <1 -- <1 --
telodrin(µg/kgds) <1 -- <1 --
alpha-HCH(µg/kgds) <1

a
<1

a
0.48 4089 8177 2.4

beta-HCH(µg/kgds) <1 <1 0.96 385 770 2.4
gamma-HCH(µg/kgds) <1 <1 1.4 289 577 2.4
delta-HCH(µg/kgds) <1 -- <1 --
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)(µg/kgds) 2.8 -- 2.8 --
heptachloor(µg/kgds) <1

a
<1

a
0.34 962 1924 2.4

cis-heptachloorepoxide(µg/kgds) <1 -- <1 --
trans-heptachloorepoxide(µg/kgds) <1 -- <1 --
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

1.4
a

1.4
a

0.96 962 1924 3.4

alpha-endosulfan(µg/kgds) <1
a

<1
a

0.43 962 1924 2.4
hexachloorbutadieen(µg/kgds) <1 <1 1.4 2.4
trans-chloordaan(µg/kgds) <1 -- <1 --
cis-chloordaan(µg/kgds) <1 -- <1 --
som chloordaan (0.7 factor)(µg/kgds) 1.4

a
1.4

a
0.96 962 1924 3.4

som organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem(µg/kgds) 

31 -- 32 --

 
 
Monstercode en monstertraject 
06-4 06 (80-100) 
14-3 14 (50-80) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009. Staatscourant 
67. 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit. Staatscourant 20 december 2007. Nr. 247. Tevens zijn de 
volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in 
de Staatscourant 67 van 7 april 2009. De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
 
����  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan tussenwaarde 
��������  het gehalte is groter dan tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
������������  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens. voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000  laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4.25 juni 

2008. 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen AW2000 voor opgesteld) en kleiner dan de AS3000 

rapportagegrens-eis.  Verondersteld wordt dat de waarde kleiner is dan de AW2000. 
b
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen AW2000 voor opgesteld) en groter dan de AS3000 

rapportagegrens-eis. 
 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende 
samenstelling: humus 4.81%.  
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Tabel IV.  Analyseresultaten grond(meng)monster(s) (gehalten in mg/kg d.s. tenzij anders vermeld) 
 
Monstercode 15-4 AW2000 T I AS3000
 

droge stof(gew.-%) 91.4 --
gewicht artefacten(g) <1 --
aard van de artefacten(g) geen --
 

 

organische stof (% vd DS) 0.7 --
 

CHLOORBENZENEN 

hexachloorbenzeen(µg/kgds) <1 1.7 201 400 1.7
 

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 

o.p-DDT(µg/kgds) 4.3 --
p.p-DDT(µg/kgds) 35 --
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 39 40 190 340 28
o.p-DDD(µg/kgds) <1 --
p.p-DDD(µg/kgds) 6.2 --
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 6.9 � 4.0 3402 6800 2.8
o.p-DDE(µg/kgds) <1 --
p.p-DDE(µg/kgds) 84 --
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 84 � 20 240 460 14
som DDT.DDE.DDD (0.7 
factor)(µg/kgds) 

130 -- 45

aldrin(µg/kgds) <1 64
dieldrin(µg/kgds) <1 --
endrin(µg/kgds) <1 --
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

2.1 3.0 402 800 2.5

isodrin(µg/kgds) <1 --
telodrin(µg/kgds) <1 --
alpha-HCH(µg/kgds) <1

a
0.20 1700 3400 1.0

beta-HCH(µg/kgds) <1
a

0.40 160 320 1.0
gamma-HCH(µg/kgds) <1

a
0.60 120 240 1.0

delta-HCH(µg/kgds) <1 --
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)(µg/kgds) 2.8 --
heptachloor(µg/kgds) <1

a
0.14 400 800 1.0

cis-heptachloorepoxide(µg/kgds) <1 --
trans-heptachloorepoxide(µg/kgds) <1 --
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

1.4
a

0.40 400 800 1.4

alpha-endosulfan(µg/kgds) <1
a

0.18 400 800 1.0
hexachloorbutadieen(µg/kgds) <1

a
0.60 1.0

trans-chloordaan(µg/kgds) <1 --
cis-chloordaan(µg/kgds) <1 --
som chloordaan (0.7 factor)(µg/kgds) 1.4

a
0.40 400 800 1.4

som organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem(µg/kgds) 

140 --

 
 
Monstercode en monstertraject 
15-4 15 (70-90) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009. Staatscourant 
67. 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit. Staatscourant 20 december 2007. Nr. 247. Tevens zijn de 
volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in 
de Staatscourant 67 van 7 april 2009. De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
 
����  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan tussenwaarde 
��������  het gehalte is groter dan tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
������������  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens. voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000  laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4.25 juni 

2008. 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen AW2000 voor opgesteld) en kleiner dan de AS3000 

rapportagegrens-eis.  Verondersteld wordt dat de waarde kleiner is dan de AW2000. 
b
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen AW2000 voor opgesteld) en groter dan de AS3000 

rapportagegrens-eis. 
 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende 
samenstelling: humus 0.7%.  
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Tabel V.  Analyseresultaten grond(meng)monster(s) (gehalten in mg/kg d.s. tenzij anders vermeld) 
   
Monstercode 100-1 102-1 103-1 AW2000 T I AS3000
 

droge stof(gew.-%) 84.5 -- 81.4 -- 88.2 -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 -- 
aard van de artefacten(g) geen -- geen -- geen -- 
 

 

organische stof (% vd DS) 4.9 -- - -  
 

CHLOORBENZENEN 

hexachloorbenzeen(µg/kgds) <4.3 # <4.2 # <3.6 # 3.9 462 920 3.9
 

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 

o.p-DDT(µg/kgds) 25 -- 22 -- 35 -- 
p.p-DDT(µg/kgds) 150 -- 200 -- 320 -- 
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 180 � 220 � 360 � 92 437 782 64
o.p-DDD(µg/kgds) 32 -- 27 -- 47 -- 
p.p-DDD(µg/kgds) 44 -- 73 -- 150 -- 
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 76 � 100 � 190 � 9.2 7825 15640 6.4
o.p-DDE(µg/kgds) 5.2 -- <4.2 --# 4.9 -- 
p.p-DDE(µg/kgds) 1300 -- 840 -- 1100 -- 
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 1300 ��� 840 �� 1200 ��� 46 552 1058 32
som DDT.DDE.DDD (0.7 
factor)(µg/kgds) 

1600 -- 1200 -- 1700 -- 103

aldrin(µg/kgds) <4.3 # <4.2 # <3.6 # 147
dieldrin(µg/kgds) <4.3 --# <4.2 --# <3.6 --# 
endrin(µg/kgds) <4.3 --# <4.2 --# <3.6 --# 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

9.0 �
 b
 8.8 �

 b
7.6 �

 b
 6.9 923 1840 5.8

isodrin(µg/kgds) <4.3 --# <4.2 --# <3.6 --# 
telodrin(µg/kgds) <4.3 --# <4.2 --# <3.6 --# 
alpha-HCH(µg/kgds) <4.3 �#

b
 <4.2 �#

b
<3.6 �#

b
 0.46 3910 7820 2.3

beta-HCH(µg/kgds) <4.3 �#
b
 <4.2 �#

b
<3.6 �#

b
 0.92 368 736 2.3

gamma-HCH(µg/kgds) <4.3 �#
b
 <4.2 �#

b
<3.6 �#

b
 1.4 277 552 2.3

delta-HCH(µg/kgds) <4.7 --# <4.6 --# <3.9 --# 
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)(µg/kgds) 12 -- 12 -- 10 -- 
heptachloor(µg/kgds) <4.3 �#

b
 <4.2 �#

b
<3.6 �#

b
 0.32 920 1840 2.3

cis-heptachloorepoxide(µg/kgds) <4.3 --# <4.2 --# <3.6 --# 
trans-heptachloorepoxide(µg/kgds) <4.3 --# <4.2 --# <3.6 --# 
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

6.0 �
 b
 5.9 �

 b
5.0 �

 b
 0.92 920 1840 3.2

alpha-endosulfan(µg/kgds) <4.3 �#
b
 <4.2 �#

b
<3.6 �#

b
 0.41 920 1840 2.3

hexachloorbutadieen(µg/kgds) <4.7 �#
b
 <4.6 �#

b
<3.9 �#

b
 1.4 2.3

trans-chloordaan(µg/kgds) <4.3 --# <4.2 --# <3.6 --# 
cis-chloordaan(µg/kgds) <4.3 --# <4.2 --# <3.6 --# 
som chloordaan (0.7 factor)(µg/kgds) 6.0 �

 b
 5.9 �

 b
5.0 �

 b
 0.92 920 1840 3.2

som organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem(µg/kgds) 

1600 -- 1200 -- 1700 -- 

   
 
Monstercode en monstertraject 
100-1 100 (0-25) 
102-1 102 (0-25) 
103-1 103 (0-25) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009. Staatscourant 
67. 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit. Staatscourant 20 december 2007. Nr. 247. Tevens zijn de 
volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in 
de Staatscourant 67 van 7 april 2009. De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
 
����  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan tussenwaarde 
��������  het gehalte is groter dan tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
������������  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens. voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000  laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4.25 juni 

2008. 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen AW2000 voor opgesteld) en kleiner dan de AS3000 

rapportagegrens-eis.  Verondersteld wordt dat de waarde kleiner is dan de AW2000. 
b
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen AW2000 voor opgesteld) en groter dan de AS3000 

rapportagegrens-eis. 
 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende 
samenstelling: humus 4.6%.  
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Tabel VI.  Analyseresultaten grond(meng)monster(s) (gehalten in mg/kg d.s. tenzij anders vermeld) 
    
Monstercode 104-1 104-2 106-1 AW2000 T I AS3000
 

droge stof(gew.-%) 81.9 -- 81.0 -- 83.8 --  
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 --  
aard van de artefacten(g) geen -- geen -- geen --  
 

 

organische stof (% vd DS) -  5.0 -- -   
 

CHLOORBENZENEN 

hexachloorbenzeen(µg/kgds) <4.1 # <1 <3.8 # 3.9 462 920 3.9
 

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 

o.p-DDT(µg/kgds) 14 -- 1.2 -- 27 --  
p.p-DDT(µg/kgds) 98 -- 5.6 -- 160 --  
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 110 � 6.8 190 � 92 437 782 64
o.p-DDD(µg/kgds) 17 -- <1 -- 16 --  
p.p-DDD(µg/kgds) 33 -- 1.8 -- 36 --  
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 50 � 2.5 53 � 9.2 7825 15640 6.4
o.p-DDE(µg/kgds) <4.1 --# <1 -- <3.8 --#  
p.p-DDE(µg/kgds) 730 -- 54 -- 900 --  
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 740 �� 55 � 910 �� 46 552 1058 32
som DDT.DDE.DDD (0.7 
factor)(µg/kgds) 

900 -- 64 -- 1100 --  103

aldrin(µg/kgds) <4.1 # <1 <3.8 #  147
dieldrin(µg/kgds) <4.1 --# <1 -- <3.8 --#  
endrin(µg/kgds) <4.1 --# <1 -- <3.8 --#  
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

8.6 �
 b
 2.1 8.0 �

 b
 6.9 923 1840 5.8

isodrin(µg/kgds) <4.1 --# <1 -- <3.8 --#  
telodrin(µg/kgds) <4.1 --# <1 -- <3.8 --#  
alpha-HCH(µg/kgds) <4.1 �#

b
 <1

a
<3.8 �#

b
 0.46 3910 7820 2.3

beta-HCH(µg/kgds) <4.1 �#
b
 <1 <3.8 �#

b
 0.92 368 736 2.3

gamma-HCH(µg/kgds) <4.1 �#
b
 <1 <3.8 �#

b
 1.4 277 552 2.3

delta-HCH(µg/kgds) <4.5 --# <1 -- <4.1 --#  
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)(µg/kgds) 12 -- 2.8 -- 11 --  
heptachloor(µg/kgds) <4.1 �#

b
 <1

a
<3.8 �#

b
 0.32 920 1840 2.3

cis-heptachloorepoxide(µg/kgds) <4.1 --# <1 -- <3.8 --#  
trans-heptachloorepoxide(µg/kgds) <4.1 --# <1 -- <3.8 --#  
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

5.7 �
 b
 1.4

a
5.3 �

 b
 0.92 920 1840 3.2

alpha-endosulfan(µg/kgds) <4.1 �#
b
 <1

a
<3.8 �#

b
 0.41 920 1840 2.3

hexachloorbutadieen(µg/kgds) <4.5 �#
b
 <1 <4.1 �#

b
 1.4  2.3

trans-chloordaan(µg/kgds) <4.1 --# <1 -- <3.8 --#  
cis-chloordaan(µg/kgds) <4.1 --# <1 -- <3.8 --#  
som chloordaan (0.7 factor)(µg/kgds) 5.7 �

 b
 1.4

a
5.3 �

 b
 0.92 920 1840 3.2

som organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem(µg/kgds) 

940 -- 75 -- 1200 --  

    
 
Monstercode en monstertraject 
104-1 104 (0-25) 
104-2 104 (25-60) 
106-1 106 (0-25) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009. Staatscourant 
67. 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit. Staatscourant 20 december 2007. Nr. 247. Tevens zijn de 
volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in 
de Staatscourant 67 van 7 april 2009. De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
 
����  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan tussenwaarde 
��������  het gehalte is groter dan tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
������������  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens. voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000  laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4.25 juni 

2008. 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen AW2000 voor opgesteld) en kleiner dan de AS3000 

rapportagegrens-eis.  Verondersteld wordt dat de waarde kleiner is dan de AW2000. 
b
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen AW2000 voor opgesteld) en groter dan de AS3000 

rapportagegrens-eis. 
 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende 
samenstelling: humus 4.6%.  
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Tabel VII.  Analyseresultaten grond(meng)monster(s) (gehalten in mg/kg d.s. tenzij anders vermeld) 
   
Monstercode 108-1 110-1 111-1 AW2000 T I AS3000
 

droge stof(gew.-%) 83.0 -- 88.5 -- 84.7 --  
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 --  
aard van de artefacten(g) geen -- geen -- geen --  
 

 

organische stof (% vd DS) - - 4.5 --  
 

CHLOORBENZENEN 

hexachloorbenzeen(µg/kgds) <2.1 # <3.9 # <4.0 # 3.9 462 920 3.9
 

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 

o.p-DDT(µg/kgds) 12 -- 45 -- 23 --  
p.p-DDT(µg/kgds) 64 -- 450 -- 190 --  
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 76 500 �� 210 � 92 437 782 64
o.p-DDD(µg/kgds) 8.2 -- 37 -- 20 --  
p.p-DDD(µg/kgds) 15 -- 120 -- 52 --  
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 23 � 160 � 72 � 9.2 7825 15640 6.4
o.p-DDE(µg/kgds) <2.1 --# 5.1 -- <4.0 --#  
p.p-DDE(µg/kgds) 480 -- 1000 -- 840 --  
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 480 � 1000 �� 840 �� 46 552 1058 32
som DDT.DDE.DDD (0.7 
factor)(µg/kgds) 

580 -- 1700 -- 1100 --  103

aldrin(µg/kgds) <2.1 # <3.9 # <4.0 #  147
dieldrin(µg/kgds) <2.1 --# <3.9 --# <4.0 --#  
endrin(µg/kgds) <2.1 --# <3.9 --# <4.0 --#  
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

4.4 8.2 �
 b

8.4 �
 b
 6.9 923 1840 5.8

isodrin(µg/kgds) <2.1 --# <3.9 --# <4.0 --#  
telodrin(µg/kgds) <2.1 --# <3.9 --# <4.0 --#  
alpha-HCH(µg/kgds) <2.1 #

a
<3.9 �#

b
<4.0 �#

b
 0.46 3910 7820 2.3

beta-HCH(µg/kgds) <2.1 #
a

<3.9 �#
b

<4.0 �#
b
 0.92 368 736 2.3

gamma-HCH(µg/kgds) <2.1 #
a

<3.9 �#
b

<4.0 �#
b
 1.4 277 552 2.3

delta-HCH(µg/kgds) <2.2 --# <4.3 --# <4.4 --#  
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)(µg/kgds) 6.0 -- 11 -- 11 --  
heptachloor(µg/kgds) <2.1 #

a
<3.9 �#

b
<4.0 �#

b
 0.32 920 1840 2.3

cis-heptachloorepoxide(µg/kgds) <2.1 --# <3.9 --# <4.0 --#  
trans-heptachloorepoxide(µg/kgds) <2.1 --# <3.9 --# <4.0 --#  
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

2.9
a

5.5 �
 b

5.6 �
 b
 0.92 920 1840 3.2

alpha-endosulfan(µg/kgds) <2.1 #
a

<3.9 �#
b

<4.0 �#
b
 0.41 920 1840 2.3

hexachloorbutadieen(µg/kgds) <2.2 #
a

<4.3 �#
b

<4.4 �#
b
 1.4  2.3

trans-chloordaan(µg/kgds) <2.1 --# <3.9 --# <4.0 --#  
cis-chloordaan(µg/kgds) <2.1 --# <3.9 --# <4.0 --#  
som chloordaan (0.7 factor)(µg/kgds) 2.9

a
5.5 �

 b
5.6 �

 b
 0.92 920 1840 3.2

som organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem(µg/kgds) 

600 -- 1700 -- 1200 --  

   
 
Monstercode en monstertraject 
108-1 108 (0-25) 
110-1 110 (0-25) 
111-1 111 (0-25) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009. Staatscourant 
67. 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit. Staatscourant 20 december 2007. Nr. 247. Tevens zijn de 
volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in 
de Staatscourant 67 van 7 april 2009. De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
 
����  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan tussenwaarde 
��������  het gehalte is groter dan tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
������������  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens. voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000  laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4.25 juni 

2008. 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen AW2000 voor opgesteld) en kleiner dan de AS3000 

rapportagegrens-eis.  Verondersteld wordt dat de waarde kleiner is dan de AW2000. 
b
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen AW2000 voor opgesteld) en groter dan de AS3000 

rapportagegrens-eis. 
 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende 
samenstelling: humus 4.6%.  
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Tabel VIII. Analyseresultaten grond(meng)monster(s) (gehalten in mg/kg d.s. tenzij anders vermeld) 
   
Monstercode 111-2 113-1 115-1 AW2000 T I AS3000
 

droge stof(gew.-%) 79.2 -- 85.2 -- 81.2 --  
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 --  
aard van de artefacten(g) geen -- geen -- geen --  
 

CHLOORBENZENEN 

hexachloorbenzeen(µg/kgds) <1 <2.2 # <2.5 # 3.9 462 920 3.9
 

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 

o.p-DDT(µg/kgds) 1.6 -- 14 -- 8.8 --  
p.p-DDT(µg/kgds) 11 -- 100 -- 45 --  
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 12 120 � 54 92 437 782 64
o.p-DDD(µg/kgds) <1 -- 17 -- 11 --  
p.p-DDD(µg/kgds) 1.6 -- 51 -- 32 --  
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 2.3 68 � 43 � 9.2 7825 15640 6.4
o.p-DDE(µg/kgds) <1 -- <2.2 --# <2.5 --#  
p.p-DDE(µg/kgds) 51 -- 580 -- 400 --  
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 52 � 580 �� 410 � 46 552 1058 32
som DDT.DDE.DDD (0.7 
factor)(µg/kgds) 

66 -- 760 -- 500 --  103

aldrin(µg/kgds) <1 <2.2 # <2.5 #  147
dieldrin(µg/kgds) <1 -- <2.2 --# <2.5 --#  
endrin(µg/kgds) <1 -- <2.2 --# <2.5 --#  
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

2.1 4.6 5.3 6.9 923 1840 5.8

isodrin(µg/kgds) <1 -- <2.2 --# <2.5 --#  
telodrin(µg/kgds) <1 -- <2.2 --# <2.5 --#  
alpha-HCH(µg/kgds) <1

a
<2.2 #

a
<2.5 #

a
0.46 3910 7820 2.3

beta-HCH(µg/kgds) <1 <2.2 #
a

<2.5 #
a

0.92 368 736 2.3
gamma-HCH(µg/kgds) <1 <2.2 #

a
<2.5 #

a
1.4 277 552 2.3

delta-HCH(µg/kgds) <1 -- <2.4 --# <2.7 --#  
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)(µg/kgds) 2.8 -- 6.3 -- 7.1 --  
heptachloor(µg/kgds) <1

a
<2.2 #

a
<2.5 #

a
0.32 920 1840 2.3

cis-heptachloorepoxide(µg/kgds) <1 -- <2.2 --# <2.5 --#  
trans-heptachloorepoxide(µg/kgds) <1 -- <2.2 --# <2.5 --#  
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

1.4
a

3.1 
a

3.5 �
 b

0.92 920 1840 3.2

alpha-endosulfan(µg/kgds) <1
a

<2.2 #
a

<2.5 #
a

0.41 920 1840 2.3
hexachloorbutadieen(µg/kgds) <1 <2.4 #

a
<2.7 #

a
1.4  2.3

trans-chloordaan(µg/kgds) <1 -- <2.2 --# <2.5 --#  
cis-chloordaan(µg/kgds) <1 -- <2.2 --# <2.5 --#  
som chloordaan (0.7 factor)(µg/kgds) 1.4

a
3.1 

a
3.5 �

 b
0.92 920 1840 3.2

som organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem(µg/kgds) 

77 -- 780 -- 530 --  

   
 
Monstercode en monstertraject 
111-2 111 (25-50) 
113-1 113 (0-25) 
115-1 115 (0-25) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009. Staatscourant 
67. 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit. Staatscourant 20 december 2007. Nr. 247. Tevens zijn de 
volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in 
de Staatscourant 67 van 7 april 2009. De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
 
����  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan tussenwaarde 
��������  het gehalte is groter dan tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
������������  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens. voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000  laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4.25 juni 

2008. 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen AW2000 voor opgesteld) en kleiner dan de AS3000 

rapportagegrens-eis.  Verondersteld wordt dat de waarde kleiner is dan de AW2000. 
b
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen AW2000 voor opgesteld) en groter dan de AS3000 

rapportagegrens-eis. 
 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende 
samenstelling: humus 4.6%.  
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Tabel IX.  Analyseresultaten grond(meng)monster(s) (gehalten in mg/kg d.s. tenzij anders vermeld) 
    
Monstercode 116-1 118-1 118-2 AW2000 T I AS3000
 

droge stof(gew.-%) 83.5 -- 82.2 -- 79.5 --  
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 --  
aard van de artefacten(g) geen -- geen -- geen --  
 

 

organische stof (% vd DS) 4.5 -- - 3.9 --  
 

CHLOORBENZENEN 

hexachloorbenzeen(µg/kgds) <4.2 # <4.8 # <1 3.9 462 920 3.9
 

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 

o.p-DDT(µg/kgds) 53 -- 22 -- <1 --  
p.p-DDT(µg/kgds) 500 -- 170 -- 4.5 --  
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 550 �� 190 � 5.2 92 437 782 64
o.p-DDD(µg/kgds) 42 -- 24 -- <1 --  
p.p-DDD(µg/kgds) 130 -- 50 -- 1.1 --  
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 170 � 74 � 1.8 9.2 7825 15640 6.4
o.p-DDE(µg/kgds) 4.6 -- <4.8 --# <1 --  
p.p-DDE(µg/kgds) 1000 -- 970 -- 21 --  
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 1000 �� 970 �� 22 46 552 1058 32
som DDT.DDE.DDD (0.7 
factor)(µg/kgds) 

1800 -- 1200 -- 29 --  103

aldrin(µg/kgds) <4.2 # <4.8 # <1  147
dieldrin(µg/kgds) <4.2 --# <4.8 --# <1 --  
endrin(µg/kgds) <4.2 --# <4.8 --# <1 --  
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

8.8 �
 b
 10 �

 b
2.1 6.9 923 1840 5.8

isodrin(µg/kgds) <4.2 --# <4.8 --# <1 --  
telodrin(µg/kgds) <4.2 --# <4.8 --# <1 --  
alpha-HCH(µg/kgds) <4.2 �#

b
 <4.8 �#

b
<1 

a
0.46 3910 7820 2.3

beta-HCH(µg/kgds) <4.2 �#
b
 <4.8 �#

b
<1 0.92 368 736 2.3

gamma-HCH(µg/kgds) <4.2 �#
b
 <4.8 �#

b
<1 1.4 277 552 2.3

delta-HCH(µg/kgds) <4.6 --# <5.3 --# <1 --  
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)(µg/kgds) 12 -- 14 -- 2.8 --  
heptachloor(µg/kgds) <4.2 �#

b
 <4.8 �#

b
<1 

a
0.32 920 1840 2.3

cis-heptachloorepoxide(µg/kgds) <4.2 --# <4.8 --# <1 --  
trans-heptachloorepoxide(µg/kgds) <4.2 --# <4.8 --# <1 --  
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

5.9 �
 b
 6.7 �

 b
1.4 

a
0.92 920 1840 3.2

alpha-endosulfan(µg/kgds) <4.2 �#
b
 <4.8 �#

b
<1 

a
0.41 920 1840 2.3

hexachloorbutadieen(µg/kgds) <4.6 �#
b
 <5.3 �#

b
<1 1.4  2.3

trans-chloordaan(µg/kgds) <4.2 --# <4.8 --# <1 --  
cis-chloordaan(µg/kgds) <4.2 --# <4.8 --# <1 --  
som chloordaan (0.7 factor)(µg/kgds) 5.9 �

 b
 6.7 �

 b
1.4 

a
0.92 920 1840 3.2

som organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem(µg/kgds) 

1800 -- 1300 -- 39 --  

    
 
Monstercode en monstertraject 
116-1 116 (0-25) 
118-1 118 (0-25) 
118-2 118 (25-50) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009. Staatscourant 
67. 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit. Staatscourant 20 december 2007. Nr. 247. Tevens zijn de 
volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in 
de Staatscourant 67 van 7 april 2009. De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
 
����  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan tussenwaarde 
��������  het gehalte is groter dan tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
������������  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens. voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000  laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4.25 juni 

2008. 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen AW2000 voor opgesteld) en kleiner dan de AS3000 

rapportagegrens-eis.  Verondersteld wordt dat de waarde kleiner is dan de AW2000. 
b
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen AW2000 voor opgesteld) en groter dan de AS3000 

rapportagegrens-eis. 
 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende 
samenstelling: humus 4.6%.  
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Tabel X.  Analyseresultaten grondwatermonster(s) (concentraties in µg/l tenzij anders vermeld) 
   
Monstercode 09-1-1 S T I AS3000
 

CHLOORBENZENEN 

hexachloorbenzeen <0.005
a
 0.00009  0.50 0.005

Interventie factor chloorbenzenen 0.0   1
 

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 

o.p-DDT <0.01 --  
p.p-DDT <0.01 --  
o.p-DDD <0.01 --  
p.p-DDD <0.01 --  
o.p-DDE <0.01 --  
p.p-DDE <0.01 --  
som DDT.DDE.DDD (0.7 factor) 0.04

a
 0.000004  0.01 0.042

aldrin <0.01
a
 0.000009  0.01

dieldrin <0.01
a
 0.0001  0.01

endrin <0.01
a
 0.00004  0.01

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) 0.02   0.10 0.021
telodrin <0.03 --  
isodrin <0.03 --  
alpha-HCH <0.01  0.033  0.01
beta-HCH <0.01  0.008  0.01
gamma-HCH <0.01  0.009  0.01
delta-HCH <0.02 --  
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) 0.04  0.050 0.52 1.0 0.028
heptachloor <0.01

a
 0.000005  0.30 0.01

cis-heptachloorepoxide <0.01 --  
trans-heptachloorepoxide <0.01 --  
som heptachloorepoxide (0.7 factor) 0.01

a
 0.000005  3.0 0.014

alpha-endosulfan <0.01
a
 0.0002 2.5 5.0 0.01

hexachloorbutadieen <0.05 --  
trans-chloordaan <0.01 --  
cis-chloordaan <0.01 --  
som chloordaan (0.7 factor) 0.01

a
 0.00002  0.20 0.014

   
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering 2009. Staatscourant 67. 7 april 2009. De 
concentraties die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
 
����  de concentratie is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan tussenwaarde 
��������  de concentratie is groter dan tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
������������  de concentratie is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens. voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000  laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondwaterprotocollen 3110 t/m 3190 versie 3.25 

juni 2008 
a
  gecorrigeerde concentratie is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld) en kleiner dan de 

AS3000 rapportagegrens-eis. Verondersteld wordt dat de concentratie kleiner is dan de streefwaarde.  
b
  gecorrigeerde concentratie is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld) en groter dan de AS3000 

rapportagegrens-eis. 
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 AW = achtergrondwaarde 2000 
 S = streefwaarde 
 I = interventiewaarde t.b.v. sanering(-sonderzoek) 

 
 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(µg/l opgelost, tenzij 
anders vermeld) 

 
voorkomen in: 

 
 
Stof/niveau 

 
AW2000 

 
I 

 
S 

 
I 

 
I. 

 
Metalen 
antimoon (Sb) 
arseen (As) 
barium (Ba) 
cadmium (Cd) 
chroom (Cr) 
chroom III 
chroom VI 
cobalt (Co)  
koper (Cu 
kwik (Hg) 
kwik (anorganisch) 
kwik (organisch) 
lood (Pb) 
molybdeen (Mo) 
nikkel (Ni) 
tin (Sn) 
vanadium (V) 
zink (Zn) 

 
 
4,0 
20 
- 
0,60 
55 
- 
- 
15 
40 
0,15 
- 
- 
50 
1,5 
35 
6,5 
80 
140 

 
 
22 
76 
920* 
13 
- 
180 
78 
190 
190 
- 
36 
4 
530 
190 
100 
- 
- 
720 

 
 
- 
10 
50 
0,4 
1 
- 
- 
20 
15 
0,05 
- 
- 
15 
5 
15 
- 
- 
65 

 
 
20 
60 
625 
6 
30 
- 
- 
100 
75 
0,3 
- 
- 
75 
300 
75 
- 
- 
800 

 
II. 

 
Anorganische verbindingen 
chloride 
cyaniden-vrij 
cyaniden-complex 
thiocyanaat 

 
 
- 
3 
5,5 
6,0 

 
 
 - 
20 
50 
20 

 
 
100 (Cl/l) 
5 
10 
- 

 
 
- 
1500 
1500 
1500 

 
III. 

 
Aromatische verbindingen 
benzeen 
ethylbenzeen 
tolueen 
xylenen 
styreen (vinylbenzeen) 
fenol 
cresolen (som) 
dodecylbenzeen 
aromatische oplosmiddelen (som) 

 
 
0,20 
0,20 
0,20 
0,45 
0,25 
0,25 
0,30 
0,35 
2,5 

 
 
1,1 
110 
32 
17 
86 
14 
13 
- 
- 

 
 

0,2 
4 
7 
0,2 
6 
0,2 
0,2 
- 
- 

 
 
30 
150 
1000 
70 
300 
2000 
200 
- 
- 

 
IV. 

 
Polycyclische aromatische kool-
waterstoffen (PAK's) 
naftaleen 
antraceen 
fenantreen 
fluoranteen 
benzo(a)antraceen 
chryseen 
benzo(a)pyreen 
benzo(ghi)peryleen 
benzo(k)fluoranteen 
indeno(1,2,3cd)pyreen 
PAK (som 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
0,01  
0,0007 
0,003 
0,003 
0,0001 
0,003 
0,0005 
0,0003 
0,0004 
0,0004 
- 

 
 
 

70 
5 
5 
1 
0,5 
0,2 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 

- 

 
V. 

 
Gechloreerde koolwaterstoffen 
vinylchloride 
dichloormethaan 
1,1-dichloorethaan 
1,2-dichloorethaan 
1,1-dichlooretheen 
1,2-dichlooretheen (cis- en trans-) 
dichloorpropanen 
trichloormethaan (chloroform) 
1,1,1-trichloorethaan 
1,1,2-trichloorethaan 
trichlooretheen (Tri) 
tetrachloormethaan (Tetra) 
tetrachlooretheen (Per) 
 
monochloorbenzeen 
dichloorbenzenen 
trichloorbenzenen 
tetrachloorbenzenen 
pentachloorbenzeen 
hexachloorbenzeen 
 
monochloorfenolen(som) 
dichloorfenolen (som) 
trichloorfenolen (som) 
tetrachloorfenolen (som) 
pentachloorfenol 
 
PCB's (som 7) 
chloornaftaleen (som) 
monochlooranilinen (som) 
dioxine (som I-TEQ) 

pentachlooraniline 

 
 
0,10 
0,10 
0,20 
0,20 
0,30 
0,30 
0,80 
0,25 
0,25 
0,3 
0,25 
0,30 
0,15 
 
0,20 
2,0 
0,015 
0,0090 
0,0025 
0,0085 
 
0,045 
0,20 
0,0030 
0,015 
0,0030 
 
0,020 
0,070 
0,20 

0,000055 

0,15 

 
 
0,1 
3,9 
15 
6,4 
0,3 
1 
2 
5,6 
15 
10 
2,5 
0,7 
8,8 
 
15 
19 
11 
2,2 
6,7 
2,0 
 
54 
22 
22 
21 
12 
 
1 
23 
50 
0,00018 
 
- 

 
 
0,01 
0,01 
7 
7 
0,01 
0,01 
0,8 
6 
0,01 
0,01 
24 
0,01 
0,01 
 
7 
3  
0,01 
0,01 
0,003 
0,0009 
 
0,3 
0,2 
0,03 
0,01 
0,04 
 
0,01 
- 
- 

- 

- 

 
 
5 
1000 
900 
400 
10 
20 
80 
400 
300 
130 
500 
10 
40 
 
180 
50 
10 
2,5 
1 
0,5 
 
100 
30 
10 
10 
3 
 
0,01 
6 
30 
- 

- 

* De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm 
voor barium tijdelijk buiten werking gesteld.
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Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(µg/l opgelost, tenzij 
anders vermeld) 

 
voorkomen in: 

 
 
Stof/niveau 

 
AW2000 

 
I 

 
S 

 
I 

 
VI. 

 

Bestrijdingsmiddelen 

chloordaan 
DDT (som)  
DDE (som)  
DDD (som) 
DDT/DDE/DDD (som)  
aldrin  
dieldrin  
endrin  
drins (som)  

α-endosulfan  

α-HCH  

β-HCH  

χ-HCH (lindaan)  
HCH-verbindingen (som)  
heptachloor  
heptachloorepoxide (som)  
hexachloorbutadieen 
organochloorhoudende 
bestrijdingsmiddelen(som landbodem) 
azinfos-methyl 
organotin verbindingen (som) 
tributyltin (TBT) 
MCPA 
atracine 
carburyl 
carbofuran 
4-chloormethylfenolen (som) 
niet-chloorhoudende bestr.mid. (som) 
 

 
 
0,0200 
0,20 
0,10  
0,020 
-  
-  
-  
-  
0,015  
0,00090  
0,0010 
0,0020 
0,0030  
- 
0,00070  
0,0020  
0,003  
0,40 
 
0,0075 
0,15 
0,065 
0,55 
0,035 
0,15 
0,017 
0,60 
0,090 

 
 
4 
1,7 
2,3 
34 
- 
0,32 
- 
- 
4 
4 
17 
1,6 
1,2 
- 
4 
4 
- 
- 
 
- 
2,5 
- 
4 
0,71 
0,45 
0,017 
- 
- 

 
 
0,02 ng/l 
- 
- 
- 
0,004 ng/l 
0,009 ng/l 
0,1 ng/l 
0,04 ng/l 
- 
0,2 ng/l 
33 ng/l 
8 ng/l 
9 ng/l 
0,05 
0,005 ng/l 
0,005 ng/l 
- 
- 
 
- 
0,05-16 ng/l 
- 
0,02 
29 ng/l 
2 ng/l 
9 ng/l 
- 
- 

 
 
0,2 
 
 
 
0,01 
- 
- 
- 
0,1 
5 
- 
- 
- 
1 
0,3 
3 
- 
- 
 
- 
0,7 
- 
50 
150 
50 
100 
- 
- 
 

 
VII. 

 

Overige verontreinigingen 

asbest 
cyclohexanon 
dimethyl ftalaat 
diethyl ftalaat 
di-isobutylftalaat 
dibutyl ftalaat 
butyl benzylftalaat 
dihexyl ftalaat 
di(2-ethylhexyl)ftalaat

 

ftalaten (som) 
minerale olie 
pyridine 
tetrahydrofuran 
tetrahydrothiofeen 
tribroommethaan 
ethyleenglycol  
diethyleenglycol  
acrylonitril  
formaldehyde  
isopropanol (2-propanol)  
methanol  
butanol (1-butanol)  
butylacetaat  
ethylacetaat  
methyl-tert-butyl ether (MTBE)  
methylethylketon  

 
 
- 
2,0 
0,045 
0,045 
0,045 
0,070 
0,070 
0,070 
0,045 
- 
190 
0,15 
0,45 
1,5 
0,20 
5,0 
8,0 
2,0 
2,5 
0,75 
3,0 
2,0 
2,0 
2,0 
0,20 
2,0 

 
 
100 
150 
82 
53 
17 
36 
48 
220 
60 
- 
5000 
11 
7 
8,8 
75 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
0,5 
50 
0,5 
0,5 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
15000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
5 
600 
30 
300 
5000 
630 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
Bodemtypecorrectie 
 
Anorganische verbindingen 
  
 
 
 
 
 
 
 
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg);% lut. is gemeten 
percentage lutum in de te beoordelen bodem; % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; 
A, B en C zijn constantenafhankelijk van de stof; Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij streefwaarden wordt in de bovenstaande formule de 
interventiewaarde vervangen door streefwaarde. 
 

10*  c + 25*  b + a

org.st. %*  c + lut. %*  b + a
*  Lst = Lb    
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STOF 

 
a 

 
b 

 
c 

 
arseen 
barium 
beryllium 
cadmium 
chroom 
cobalt 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
tin 
vanadium 
zink 

 
15 
30 
8 
0,4 
50 
2 
15 
0,2 
50 
10 
4 
12 
50 

 
0,4 
5 
0,9 
0,007 
2 
0,28 
0,6 
0,0034 
1 
1 
0,6 
1,2 
3 

 
0,4 
0 
0 
0,021 
0 
0 
0,6 
0,0017 
1 
0 
0 
0 
1,5 

 
 
 
Organische verbindingen 
 
 
 
 
 
 
 
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg); % org. st. is gemeten 
percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; Voor bodems met gemeten organisch stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan 2%, 
worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden. 
Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij streefwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door streefwaarde. 
 
 
Nader onderzoek 
De tussenwaarde (T) is het toetsingscriterium 
ten behoeve van een nader onderzoek. 
Wordt de tussenwaarde overschreden, dan is 
een nader onderzoek, op korte termijn, 
noodzakelijk 
 
 
 
 
 
T is de tussenwaarde; S is de streefwaarde en I is de interventiewaarde. 

10

org.st. %
*  Lst = Lb  

I) + (S*  0,5 = T  



Bijlage 6  Rapportagegrenzen laboratorium 
 
 
METALEN 

 Grond/Slib (waterbodem) Grondwater 

Component Rap.grens Eenheid Rap.grens Eenheid 
Arseen 5 mg/kgds 10 ug/l 

Barium 20  45  

Kobalt 3  5  

Molybdeen 1.5  3.6  

Cadmium 0.35 mg/kgds 0.8 ug/l 
Chroom 15 mg/kgds 1 ug/l 

Koper 10 mg/kgds 15 ug/l 

Kwik 0.1 mg/kgds 0.05 ug/l 

Lood 13 mg/kgds 15 ug/l 

Nikkel 5 mg/kgds 15 ug/l 

Zink 20 mg/kgds 60 ug/l 
 

 

VLUCHTIGE AROMATEN 

 Grond/Slib (waterbodem) Grondwater 

Component Rap.grens Eenheid Rap.grens Eenheid 

Benzeen 0.05 mg/kgds 0.2 ug/l 
Tolueen 0.1 mg/kgds 0.3 ug/l 

Ethylbenzeen 0.05 mg/kgds 0.3 ug/l 

Xylenen 0.2 mg/kgds 0.3 ug/l 

Naftaleen 0.1 mg/kgds 0.05 ug/l 

 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
 Grond/Slib (waterbodem) Grondwater 

Component Rap.grens Eenheid Rap.grens Eenheid 

Naftaleen 0.01 mg/kgds 0.2 ug/l 

Antraceen 0.01 mg/kgds 0.01 ug/l 

Fenantreen 0.01 mg/kgds 0.01 ug/l 

Fluoranteen 0.01 mg/kgds 0.02 ug/l 
Benzo(a)antraceen 0.01 mg/kgds 0.02 ug/l 

Chryseen 0.01 mg/kgds 0.02 ug/l 

Benzo(a)pyreen 0.01 mg/kgds 0.02 ug/l 

Benzo(ghi)peryleen 0.01 mg/kgds 0.05 ug/l 

Benzo(k)fluoranteen 0.01 mg/kgds 0.01 ug/l 
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0.01 mg/kgds 0.02 ug/l 

Acenaftyleen 0.02 mg/kgds 0.01 ug/l 

Acenafteen 0.02 mg/kgds 0.01 ug/l 

Fluoreen 0.02 mg/kgds 0.05 ug/l 

Pyreen 0.02 mg/kgds 0.02 ug/l 

Benzo(b)fluoranteen  0.02 mg/kgds 0.02 ug/l 
Dibenz(ah)antraceen 0.02 mg/kgds 0.02 ug/l 

 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN EN EOX 

 Grond/Slib (waterbodem) Grondwater 

Component Rap.grens Eenheid Rap.grens Eenheid 

1,2-dichloorethaan 0.5 mg/kgds 0.06 ug/l 
1,1-dichlooretheen 0.05  0.1  

Dichloormethaan 0.5  0.2  

1,1-dichloopropaan 0.3  0.3  

1,2-dichloopropaan 0.3  0.3  

1,3-dichloopropaan 0.3  0.3  

Cis1,2-dichlooretheen 0.5 mg/kgds 0.1 ug/l 
Trans 1,2-dichlooretheen 0.5  0.1  

Chloroform 0.5 mg/kgds 0.6 ug/l 

1,1,1-trichloorethaan 0.05 mg/kgds 0.1 ug/l 

1,1,2-trichloorethaan 0.05 mg/kgds 0.1 ug/l 

Trichlooretheen 0.05 mg/kgds 0.6 ug/l 
Tetrachloormethaan 0.01 mg/kgds 0.1 ug/l 

Bromoform 0.05  0.2  

Monochloorbenzeen 0.05 mg/kgds 0.6 ug/l 

Dichloorbenzeen 0.3 mg/kgds 0.6 ug/l 

Vinylchloride   0,1  

 
EOX 0.3 mg/kgds 1 ug/l 

 



Bijlage 6  Rapportagegrenzen laboratorium 
 
 
 

MINERALE OLIE 
 Grond/Slib (waterbodem) Grondwater 

Component Rap.grens Eenheid Rap.grens Eenheid 

Fractie C10-C12 5 mg/kgds 10 ug/l 

Fractie C12-C22 5 mg/kgds 25 ug/l 

Fractie C22-C30 5 mg/kgds 25 ug/l 

Fractie C30-C40 5 mg/kgds 25 ug/l 
Totaal olie C10-C40 20 mg/kgds 100 ug/l 

 

POLYCHLOORBIFENYLEN(PCB) 

 Grond/Slib (waterbodem) Grondwater 

Component Rap.grens Eenheid Rap.grens Eenheid 
PCB 28 2 ug/kgds 0.01 ug/l 

PCB 52 2 ug/kgds 0.01 ug/l 

PCB 101 2 ug/kgds 0.01 ug/l 

PCB 118 2 ug/kgds 0.01 ug/l 

PCB 138 2 ug/kgds 0.01 ug/l 

PCB 153 2 ug/kgds 0.01 ug/l 
PCB 180 2 ug/kgds 0.01 ug/l 

 

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 

 Grond/Slib (waterbodem) Grondwater 

Component Rap.grens Eenheid Rap.grens Eenheid 

DDT (totaal) 4 ug/kgds 0.02 ug/l 
DDD (totaal) 2 ug/kgds 0.02 ug/l 

DDE (totaal) 2 ug/kgds 0.02 ug/l 

Aldrin 1 ug/kgds 0.01 ug/l 

Dieldrin 1 ug/kgds 0.01 ug/l 

Endrin 1 ug/kgds 0.01 ug/l 

Telodrin 1 ug/kgds 0.03 ug/l 
Isodrin 1 ug/kgds 0.03 ug/l 

Alfa-HCH 1 ug/kgds 0.01 ug/l 

Beta-HCH 1 ug/kgds 0.01 ug/l 

Gamma-HCH 1 ug/kgds 0.01 ug/l 

Heptachloor 1 ug/kgds 0.01 ug/l 
Heptachloorepoxide 1 ug/kgds 0.02 ug/l 

Alfa-endosulfan 1 ug/kgds 0.01 ug/l 

Hexachloorbenzeen 1 ug/kgds 0.005 ug/l 

 

KORRELGROOTTEVERDELING 

 Grond/Slib (waterbodem) Grondwater 
Component Rap.grens Eenheid Rap.grens Eenheid 

Min.delen 2um 0.5 %vdDS Nvt Nvt 

Min.delen 16um 0.5 %vdDS Nvt Nvt 

Min.delen 50um 0.5 %vdDS Nvt Nvt 

Min.delen 63um 0.5 %vdDS Nvt Nvt 

Min.delen 210um 0.5 %vdDS Nvt Nvt 

 
OVERIGE VERBINDINGEN  

 Grond/Slib (waterbodem) Grondwater 

Component Rap.grens Eenheid Rap.grens Eenheid 

Ammonium 20 mgN/kgds 0.15 mgN/l 

Fosfaat (tot.) 10 mgP/kgds 0.05 mgP/l 
Chloride 150 mg/kgds 15 mg/l 

Sulfaat 50 mg/kgds 15 mg/l 

Fenol (index) 0.1 mg/kgds 5 ug/l 

Calciet 0.2 %vdDS Nvt Nvt 

Organische stof (gloeiverlies) 0.5 %vdDS Nvt Nvt 
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Informatiebron 
Geraad-
pleegd 
(ja/nee) 

Toelichting 

Informatie uit kaartmateriaal etc. 
 Datum 

kaartmateriaal 
 Opmerkingen 

Historische topografische kaart ja 1830-1995   

Luchtfoto ja 2005   

Informatie uit themakaarten 
 Datum 

kaartmateriaal 
 Opmerkingen 

Bodemkaart Nederland ja 1972   

Grondwaterkaart Nederland ja 1995   

Bodemloket ja -  geen informatie 

Informatie van eigenaar / terreingebruiker / 
opdrachtgever 

 Datum 
uitgevoerd 

Contactpersoon Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie ja 10-01-2011 G.J.A.M. Festen  

Huidig gebruik locatie ja 10-01-2011 G.J.A.M. Festen  

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja 10-01-2011 G.J.A.M. Festen  

Toekomstig gebruik locatie ja 10-01-2011 G.J.A.M. Festen  

Calamiteiten/resultaten voorgaande bodemonderzoeken  ja 10-01-2011 G.J.A.M. Festen  

Verhardingen/kabels en leidingen locatie 
ja 10-01-2011 

10-02-2011 
G.J.A.M. Festen 
A. Vernooij 

 

Informatie van gemeente 
 Datum 

uitgevoerd 
Contactpersoon Opmerkingen 

Archief Bouw- en woningtoezicht nee - - niet van toepassing 

Archief Wet milieubeheer en Hinderwet ja 03-02-2011 J. Takken  

Archief ondergrondse tanks ja 03-02-2011 J. Takken  

Archief bodemonderzoeken ja 03-02-2011 J. Takken  

Gemeenteambtenaar milieuzaken ja 03-02-2011 J. Takken  

Informatie uit terreininspectie  
Datum 

uitgevoerd 
 Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie ja 26-04-2011   

Huidig gebruik locatie ja 26-04-2011   

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja 26-04-2011   

Verhardingen ja 26-04-2011   



Bijlage 8 Risicobeoordeling (Sanscrit) 



Rapportage Sanscrit.nl

Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren

Algemeen

Naam dossier: WBD.E14.NAD

Beoordelaar: vanwieringen@econsultancy.nl

Uitgevoerde beoordelingen:

Code: 11035368

Datum rapport:

Opmerkingen bij dossier:

V. Sanscrit 2.0.12.3

V. rapport 2.09

woensdag 25 mei 2011

 

Humaan

Ecologisch

Verspreiding

Stap2: Standaardbeoordeling Stap 3: Uitgebreide beoordeling

= voltooid = niet uitgevoerd = niet relevant op basis van uitkomst stap 2

Stap1: Ernst van de verontreiniging:

Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van:

- Ernstige bodemverontreiniging

Type bodemgebruik: huidig

Over Sanscrit

Sanscrit 2.0 is een geautomatiseerde versie van het Saneringscriterium. Het Saneringscriterium is neergelegd in de 

Circulaire Bodemsanering 2009 welke op 1 april 2009 in werking is getreden. De applicatie Sanscrit is ontwikkeld in 

opdracht van het ministerie van VROM.

Met het Saneringscriterium wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico’s van bodemverontreiniging voor mens, 

ecosysteem of van verspreiding van verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico’s wordt 

vastgesteld of een sanering met spoed dient te worden uitgevoerd. 

Uitgangspunten

De sanering dient met spoed te worden uitgevoerd, tenzij op basis van de risicobeoordeling is aangetoond dat de 

sanering niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd. 

De werkwijze van het Saneringscriterium geldt voor:

· een geval van ernstige bodemverontreiniging;

· een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb 

(zorgplicht) van toepassing;

· huidig en voorgenomen gebruik;

· grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld, met uitzondering van asbest;

· alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid, met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke 

chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het ‘Milieuhygiënisch saneringscriterium, 

protocol asbest’ ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems. Asbest is dan ook niet 

opgenomen in het programma Sanscrit.

Eindconclusie

Er is een geval van ernstige verontreiniging, maar de locatie hoeft niet met spoed gesaneerd te worden.



Humane risicobeoordeling - Toetsresultaten

Per stof

MTR

[mg/kg lg/d] Risico-Index

Dosis

[mg/kg lg/d]Stof

Landbouw (zonder boerderij en erf)
DDT 1,84e-5  0,045,00e-4

DDD 4,58e-6  0,015,00e-4

DDE 7,97e-5  0,165,00e-4

Risico-indexStofgroep

Landbouw (zonder boerderij en erf)
Ddt, dde, ddd  0,21

Combinatietoxicologie

Sprake van huidcontact?Functie

Landbouw (zonder boerderij en erf) Nee

Hinder - huidcontact

Toelichting:

 



Uitgebreid overzicht blootstelling

Blootstellingsroute Relatieve bijdrage [%]

Landbouw (zonder boerderij en erf)

DDD
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  94.20

Dermale opname binnen  0.03

Dermale opname buiten  0.44

Dermale opname tijdens baden  0.13

Ingestie grond  5.08

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.01

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.04

Permeatie drinkwater  0.07

DDE
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  97.74

Dermale opname binnen  0.01

Dermale opname buiten  0.17

Dermale opname tijdens baden  0.04

Ingestie grond  2.00

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.01

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.02

Permeatie drinkwater  0.02

DDT
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  95.93

Dermale opname binnen  0.02

Dermale opname buiten  0.32

Dermale opname tijdens baden  0.02

Ingestie grond  3.65

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.01

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.03

Permeatie drinkwater  0.02

Humane risico's - invoergegevens

C-grondwater [ug/l]C-totaal [mg/kg]

OnbebouwdBebouwdOnbebouwdBebouwdGeheelStof

Landbouw (zonder boerderij en erf)
DDT  0,55
DDD  0,19
DDE  1,30

OS [%]

Berekening 

blootstelling lood:

Diepte verontreiniging [m]

t.o.v. maaiveldt.o.v. kruipruimteFunctie

Landbouw (zonder boerderij en erf)  0,75  0,25Als kind  4,60

Parameters



Ecologische risicobeoordeling - standaard

De verontreiniging bevindt zich geheel of ten dele in de bovenste 0,5 meter van de onbedekte bodem en/of er is sprake 

van gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan een 0,5 meter.

TD>20%

TD>50%

Ingevoerd [m2] Criterium [m2] Overschrijding

1200

0

5000

50

Nee

Nee

Contour

Matig gevoeligEcologisch toetsniveau:

Risicobeoordeling verspreiding - standaard

UitkomstOnderdeel

Liggen er kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour en/of zal dit binnen enkele jaren het geval zijn?

Nee

Is er een drijflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er een zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour in het grondwater?

Nee

Toelichting:
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Over Econsultancy..     
 

 

Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en 

concrete oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage 

leveren aan een duurzaam en verantwoord gebruik van onze leefomgeving. 
 

w e r k w i j z e  

Inzet en professionele betrokkenheid kenmerken onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het 

eenduidige aanspreekpunt voor de klant en is verantwoordelijk voor alle aspecten van het project: kwaliteit, 

tijd, geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig 

en vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen.  

 

Kenmerkend voor onze werkwijze is dat we altijd in dialoog met de opdrachtgever tot concrete en direct 

toepasbare oplossingen komen. In onze manier van werken willen wij graag vier kernkwaliteiten centraal stellen: 

kennis, creativiteit, pro-actief handelen en partnerschap.  

 

k e n n i s  

Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de 

bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Kenmerkend 

voor Econsultancy vinden wij dat wij alle beschikbare kennis snel en effectief inzetten. Onze medewerkers 

vormen ons belangrijkste kapitaal. Ook persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want ons werk 

vraagt steeds om nieuwe kennis en nieuwe verantwoordelijkheden. 

 

c r e a t i v i t e i t  

Medewerkers van Econsultancy zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in 

achtneming van de geldende wet- en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel 

van de opdrachtgever te bereiken. Dit vraagt om flexibiliteit en betrokkenheid.  

 

k w a l i t e i t 

Continue wordt door ons gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het 

leveren van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat 

daadwerkelijk op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de 

klanttevredenheid centraal.  Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001: 2000. 

Tevens is Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen.  

 

o p d r a c h t g e v e r s 

Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Dat kan in 

bijvoorbeeld het werkveld bodem gaan van een klein (verkennend bodemonderzoek voor een woonhuis) tot 

groot (het in kaart brengen van de bodemvervuiling van een geheel vliegveld) project.  Projecten in opdracht 

van de rijksoverheid tot de particulier, van het bedrijfsleven tot non-profit organisaties. De projecten kennen een 

grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in andere 

gevallen meer adviserend.  

 

Steeds vaker wordt ook onderzoek binnen meerdere disciplines door onze opdrachtgevers verlangt. Onze 

medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf (deel)onderzoeken uit te voeren. 

Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten kan, indien gewenst, een uitgebreide 

referentielijst worden verschaft.  
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