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SAMENUATTING

Voor een verklaring van de gebruikte terminologie met betrekking tot eventuele uerontreinigingen

verwijzen wijnaar de'circulaire bodemsanering 2013'en het'besluit bodemkwaliteit'. 0p een terrein aan

de Heers ongenummerd te Veldhoven is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd zoals voorgeschreven

in de Nederlandse norm NEN 5740.

De geografische gegevens van de onderzoekslocatie staan weergegeven in het volgende overzicht:

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de resultaten van het vooronderzoek van de onderzoekslocatie

en de directe omgeving. 0p basis van de in het vooronderzoek verzamelde gegevens kan de locatie

vooralsnog als niet-verdacht worden beschouwd. Veld- en laboratoriumwerkzaamheden zijn derhalve

uitgevoerd conform de strategie onverdacht uit de NEN 5740.

Uit het onderzoek volgt dat de grond uit de bovenlaag (0-0,5 m-mvl licht verontreinigd is met kwik
(mengmonster bg2)of PAK's (mengmonster bgl). De grond uit de onderlaag (0,5-2 m-mv)is niet

verontreinigd met één van de componenten waar0p is onderzocht. De lichte verontreinigingen met kwik en

PAK's in de bovengrond vormen geen aanleiding tot het instellen uan een nader onderzoek conform de

Circulaire Bodemsanering [8]. De aanwezigheid van bovengenoemde componenten vormt, gezien de

concentraties, vanuit milieuhygiënisch oogpunt, geen bezwaar.

Het grondwater is licht verontreinigd met barium, nikkel, benzeen, xylenen (som) en naftaleen. Aangezien

direct contact met het grondwater niet te verwachten is blijft het risico uit oogpunt van volksgezondheid

en milieuhygiëne beperkt. Het is echter raadzaamom geen freatisch grondwater te gebruiken voor

consumptieve doeleinden, zoals het besproeien van gewassen en/of drenken van dieren.

Formeel gezien vormt de aanwezigheid van asbesthoudende bebouwing (buiten-toepassing) aanleiding tot
het instellen van een onderzoek naar asbest conform NEN 5707;

()ns inziens behoeven er v00r het overige, op basis van de onderzoeksresultaten, geen restricties gesteld te

worden aan toekomstige bouwactiviteiten op of aan- of verkoop van de onderzochte locatie;

lndien, bijvoorbeeld bij bouwactiviteiten, grond vrijkomt die op een andere locatie zalworden hergebruikt

dan dient bepaald te worden of wat de kwaliteit is in het kader van het besluit bodemkwaliteit.

Gemeente Veldhoven

Adres Heers ong. te Veldhoven

Kadastraal Sectie: B Nr:2635

Coördinaten X: 155.685 Y:378.280

0ppervlakte onderzoekslocatie Ca.2230m2
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I INIEIDING EN DOEI. VAN HET ONDERZOEK

ln verband met de bouw van een ruimte-voor-ruimte woning aan de Heers ong. te Veldhoven is door NIPA

Milieutechniek, namens Norbert van Onna, schriftelijk opdracht verleend 0m een verkennend

bodemonderzoek op bovengenoemde locatie uit te voeren.

Het doel van het onderzoek bestaat uit het vtirkrijgen van inzicht ín de kwaliteit van de grond en het

freatische grondwater op het te onderzoeken terrein. Voor de milieuhygiënische verklaring kan dit

onderzoek dienen als bewiis voor de kwaliteit van de ontvangende bodem (Regeling bodemkwaliteit

artikel 4.3.4) in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van NEN 5740121conform de BRL2000 met bijhorende protocollen

van de Stichting lnfrastructuur Kwaliteitsboring Bodemonderzoek I3l. De grondmengmonsters en het

grondwatermonster zijn geanalyseerd op de parameters welke 0pgenomen zijn in het NEN-pakket of op

eventueel verdachte c0mp0nenten. De analyseresultaten zijn getoetst aan de achtergrond-, streef- en

interventiewaarden, zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 2013 [81.

Het rapport is als volgt opgebouwd:

Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de verzamelde gegevens van de onderzoekslocatie en/ of de

daaromheen liggende percelen, welke tijdens het vooronderzoek naar v0ren zijn gekomen. De opzet en

uitvoering van het onderzoek worden besproken in hoofdstuk 3. ln hoofdstuk 4 wordt het toetsingskader
van de resultaten gepresenteerd waarna in hoofdstuk 5 de gevonden resultaten besproken zullen

worden. Tot slot worden in hoofdstuk 6 de conclusies besproken en worden enkele aanbevelingen

gedaan. De in de tekst aangehaalde literatuurbronnen zijn opgenomen in bijlage 6.

Contactpersoon v00r de opdrachtgever was de heer 0nna.

ArchimilBV Afdeling Bodem en Bouwstoffen
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Iuchtfoto 0nderzoekslocatie en omgeuing
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2 VOORONDERZOEK

Het vooronderzoek met betrekking tot het bodemonderzoek is uitgevoerd op het standaardniveau, conform

NEN 5725. Het vooronderzoek heeft zích gericht zich op de onderzoekslocatie en de direct aanliggende
percelen vanaf de grens van het onderzoeksgebied tot aan 25 meter buiten het onderzoeksgebied. Het

doel van het vooronderzoek is het verzamelen van relevante informatie over de locatie van het

bodemonderzoek, door het opvragen van informatie bij de opdrachtgever, de eigenaar en de gemeente,

houden van interviews, uitvoeren van terreininspectie en archiefonderzoek. De te verzamelen informatie

heeft betrekking op het voormalige gebruik, het huidige gebruik, het toekomstige gebruik, de

bodemopbouw, de geohydrologische situatie en financieel-juridische aspecten.

Hiervoor worden de volgende informatiebronnen geraadpleegd: milieuvergunningdossiers, archief

bodemonderzoeken, etc. ln bijlage 2 is een overzicht weergegeven van deze (geraadpleegde)

informatiebronnen en de verkregen informatie.

0p basis van de verzamelde informatie wordt het veld-en chemisch onderzoek goed voorbereid en wordt de

onderzoekshypothese voor het verkennend of nader bodemonderzoek opgesteld. f)ok worden de resultaten

van het vooronderzoek gebruikt bij de interpretatie van de resultaten van het bodemonderzoek.

2.1 Geografischegegevens

De geografische gegevens van de onderzoekslocatie staan weergegeven in het volgende overzicht:

0p de onderzoekslocatie is er voor zover bekend geen sprake van een calamiteit of overtreding van

voorschriften in het kader van de Wet Milieubeheer en/of Wet Bodembescherming en/of andere

milieuregelgeving.

2.2 Huidigbodemgebruik

De onderzoekslocatie bevindt zich ten zuiden van de kern van Veldhoven en de 467 (Antwerpen-

Eindhoven). Het te onderzoeken terrein aan de Heers te Veldhoven heeft een totale oppervlakte van circa

2230m2. De locatie is momenteelin gebruik als tuin met enkele schuurtjes. De grootste (midden op het
perceel) is voorzien van een asbestdak. De locatie vrijwel geheel begroeid met gras. De overige

begroeiing bestaat uit diverse bomen en groenstroken.

Gemeente Veldhoven

Adres Heers ong. te Veldhoven

Kadastraal Sectie: B Nr: 2635

Coördinaten X: 155.685 Y:378.280

0ppervlakte onderzoekslocatie Ca.2230 m2

Archimil BV Afdeling Bodem en Bouwstoffen



1 5 okrober 20 1 4 4
rapportnumme ï 2824R1 04

Het Heers is een oud gehucht in een landelijke omgeving. ln de directe omgeving bevinden zich

voornamelijk landbouwgronden.

Uit de historische kaarten (bron: http://www.watwaswaar.nl)blijkt dat het Heers alsinds begin 1800

bebouwd is. De onderzoekslocatie zelf is pas sinds halverwege de 19d'eeuw bebouwd. De omgeving is

voor zover bekend altijd in gebruik geweest als landbouwgrond.

1 901 1 929

Het onderzoeksterrein is niet opgehoogd met bodemvreemde materialen zoals puin, sintels of gebroken

asfalt. 0p de onderzoekslocatie hebben geen olietanks in of op de bodem gelegen. Er zijn geen gegevens

bekend omtrent eventuele activiteiten of calamiteiten op de onderzoekslocatie welke geleid kunnen

hebben tot een bodemverontreiniging.

Van het perceel aan de Heers 1 3 is bekend dat er zowel een boven- als een ondergrondse brandstoftank

ligt/heeft gelegen. De tanks zijn in 1973 gemeld bijde gemeente. Sindsdien is er bijde gemeente geen

informatie bekend omtrent de tanks.

0p de onderzoekslocatie zal in de nabije toekomst een ruimte-voor-ruimte woning worden gebouwd. Het

bodemgebruik nadien zal naar alle waarschijnlijkheid ongewijzigd blijven.

2.2.1 Bodemonderzoeken

ln het archief van de gemeente Veldhoven noch in het eigen archief van Archimil iijn gegevens bekend

van reeds uitgevoerde bodemonderzoeken op de onderzoekslocatielocatie. In de omgeving van de

onderzoekslocatie zijn in het verleden diverse bodemonderzoeken uitgevoerd.

ln 2011 is aan de Heers 23 door Kobessen Milieu een verkennend bodemonderzoek (rapport P1890.01,

d.d.28-02-2011)uitgevoerd. Uit de resultaten bliikt dat de bovengrond en het grondwater licht

verontreinigd zijn.

Aan de Heerseweg 141 (circa 200 meter oostel¡jk)is door Archimileen verkennend bodemonderzoek

(rapport 2798R001, d-d. 17-09-2011)uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat de grond uit de bovenlaag
(0-0,5 m-mv) ter plaatse van de bovengrondse tank licht verontreínigd was met minerale olie. De

bovengrond van het erf bleek niet verontreinigd met één van de componenten waar0p was onderzocht.

De bovengrond van het weiland was (zeer) licht verontreinigd met cadmium en zink.

ArchimilBV Afdeling Bodem en Bouwstoffen
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De grond uit de onderlaag (0,5-2 m-mv) was niet verontreinigd met één van de componenten waarop

was onderzocht. Het grondwater was sterk verontreinigd met zink en licht verontreinigd met cadmium,

barium en koper.

2.3 Bodemopbouw en (geo-)hydrologie

Het te onderzoeken terrein heeft een hoogteligging gelijk aan ca.21,5 m + N.A.P. De opbouw van de

ondergrond is schematisch weergegeven in figuur A.

Figuur A: opbouw ondergrond.
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De freatische grondwaterspiegel bevindt zích op circa 5,50 m-mv. De stromingsrichting van het

grondwater in het eerste watervoerende pakket is globaal noordoostelijk gericht. Voorgenoemde

geohydrologische gegevens zijn ontleend aan de grondwaterkaart van Nederland [6].

2.3.1 Algehelebodemkwaliteit

De gemeente Veldhoven maakt gebruik van een goedgekeurde bodemkwaliteitskaart en

bodembeheerplan (juli2010). Binnen de bodemkwaliteitskaart valt de locatie in de zone "Buitengebied,

Koningshof, Ilïestervelden, Heers en Zandoerle (BKtl/HZ)". Vo0r wat betreft de gehele gemeente

Veldhoven geldt dat de gemiddelde kwaliteit beneden de achtergrondwaarden liggen. ln de

bodemkwaliteitskaart is een functiekaart opgenomen, de locatie valt hierbij in de zone "overig".

Landelijk model DGM vl.3 - 2009

I nl ot-Hotocene afzett¡ngen

n BX oz-FormatiP Ën Boxtel

I 51 l3-Format¡e van ster(sel

D 9f ls-Formatie van Stramproy

I PZWA L6-Formatie van Peize-Waalre
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Van de reg¡o zuid0ost Brabant is bekend dat er zich verhoogde achtergrondwaarden aan zware metalen

in het grondwater manifesteren. Deze zijn enerzijds toe te schrijven aan uitloging uit deze verhardingen

van zinkassen en depositie van zware metalen door het product¡eproces van deze zinkassen in de fabriek

in Budel-Dorplein (diffuse verontreinigingen). Wanneer dit het geval is op een locatie zal de stof zink

overheersen bij de verontreinigingen. Een andere bron van verontreiniging met zware metalen in het

grondwater zijn de de chemische processen die optreden wanneer anaeroob grondwater opkwelt.

Doordat in de bodem ijzerhoudende lagen aanwezig zijn kunnen zware metalen in oplossing gaan en in

het grondwater terechtkomen. Over het algemeen zijn arseen en nikkel overheersende componenten

wanneer deze situatíe zich voordoet.

2.4 Conclusievooronderzoek

Het vooronderzoek heeft zich gericht zich op de onderzoekslocatie en de direct aanliggende percelen

vanaf de grens van het onderzoeksgebied tot aan 25 meter buiten het onderzoeksgebied.

0p basis van bovenstaande gegevens kan de locatie vooralsnog als worden beschouwd. 0nderzoek

dient plaats te vinden conform de strategie 0NV uit NEN 5740. ln bijlage 3 is een tekening van de

geografische afbakening van de onderzoekslocatie voor het bodemonderzoek 0pgenomen.

ArchimilBV Afdeling Bodem en Bouwstoffen
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3 OPZET EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK

3.1 0pzetbodemonderzoek

Van elke 50 cm bodemlaag of van iedere bodemlaag afzonderlijk worden tot de freatische

grondwaterspiegel representatieve monsters genomen. De boringen worden gelijkmatig over de te

onderzoeken locatie verdeeld volgens een systematisch patroon. ln bijlage 3 is een situatieschets

opgenomen waarin de plaatsen van de boringen en de peilbuizen zijn aangegeven.

3.2 Analysepakketten

De toegepaste NEN-pakketten bestaan uit:

Grond: standaardpakket grond:

Droge stof, Metalen (Ba,Cd,Co,Cu,Hg,Mo,Ni,Pb,Zn), Minerale 0lie (GC)(C10-C40), PAK (10 VROM),

PCB (7)

Grondwater: standa ardpakket grondwater:

Metalen (Ba,Cd,Co,Cu,Hg,Mo,Ni,Pb,Zn), Minerale olie (GC), Aromaten (BTEXN), Styreen, V0Cl (11),

Vinylchloride, 1,1 Dichlooretheen, 1, 1-Dichloorpropaan, 1,2-Dichloorpropaan, 1,3-Dichloorpropaan,

Bromoform

Ter bepaling van de achtergrond- en interventiewaarden worden twee representatíeve

grond(meng)monsters onderzocht op het gehalte aan lutum en organisch stof.

Aantal boringen Aantal te analyseren (meng)monsters.

Boring tot
0,5 m

En boring tot
grondwater 1)

En boring met

peilbuis

Grond Grondwater

Bovengrond 0ndergrond

I 2 1 2 1 1

1 ) lndien de grondwaterspiegel zich ondieper dan 1 ,0 m beneden het maaiveld bevindt, geldt een boordiepte van 1,0 m.

lndien de grondwaterspiegel zich dieper dan 2,0 m beneden het maaiveld bevindt, geldt een boordiepte van 2,0 m.

ArchimilBV Afdeling Bodem en Bouwstoffen
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3.3 Uitvoeringbodemonderzoek

De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens de NEN-normen en de protocollen van de Vereniging

Kwaliteitsborging Bodemonderzoek t4l. De actíviteiten bestaan uit:

1. het verrichten van de boringen en

2. het plaatsen van de peilbuis;

3. het bemonsteren van de grond en het grondwater;

4. visueel en organoleptisch onderzoek van de monsters.

De grondboríngen worden v00r zover mogelijk met handkracht uitgevoerd waarbij gebruik wordt
gemaakt van een ongelakte Edelmanboor met een diameters van 6 tot 12cm. Er wordt v00r zover

mogelijk geen werkwater gebruikt. Na elke boring wordt het boormateriaal met leidingwater

schoongemaakt.

Voor het plaatsen van de peilbuis wordt geboord tot circa 1,5 meter beneden de freatische
grondwaterspiegel. Het materiaal van de buis is slagvast P.V.C.. Het geperforeerde gedeelte wordt
omgeven door een gewassen, paraffinevrije filterkous en gegloeid en gezeefd filtergrind. Het niet-
geperforeerde gedeelte wordt met de oorspronkelijke grond 0mst0rt. Het boorgat wordt afgedicht met

een laag zwelklei van ca. 30 cm.

De chemische analyses van de grond-en grondwatermonsters worden uitgevoerd door een 453000
geaccrediteerd laboratorium. Hierbijwordt gebruik gemaakt van de voorbehandelings-, opwerkings-, en

analysemethoden zoals beschreven in de NEN-normen en de protocollen van de Vereniging

Kwaliteitsborging Bodemonderzoek [4].

ArchimilBV Afdeling Bodem en Bouwstoffen
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4 WIJZE VAN BEOORDE[Eil EN INTERPRETATIE

Bij de beoordeling en interpretatíe van de resultaten ís gebruik gemaakt van de circulaire bodemsanering

2013. Deze circulaire definieert streefwaarden, achtergrondwaarden, interventiewaarden en tussenwaarden

voor de beoordeling van de concentratieniveaus van diverse verontreinigingen in grond en grondwater.

ln onderstaand overzicht worden deze toegelicht:
- de Achtergrondwaart's (grond) of Streefwaarde (grondwater) geeft het niveau aan waarbij, volgens

de huidige inzichten, sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In geval er curatief gehandeld moet

worden, geeft deze waarde het niveau aan dat bereikt moet worden om de functionele eigenschappen

die de bodem v00r mens, dier of plant heeft, volledig te herstellen;

- de interventiewaarde (l) geeft het niveau aan waarbij de functionele eigenschappen die de bodem heeft

v00r mens, dier en plant, ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. Bij gehalten boven

deze waarde is normaliter sprake van een ernstige verontreiniging en zal moeten worden bekeken of

sanering urgent is;

- de tussenwaarde (T = fS + lll2l bevindt zich op de helft tussen de streef- en interventiewaarde.

Boven deze waarde is in íeder geval, en onder deze waarde afhankelijk van bepaalde factoren zoals

bodemtype, een nader onderzoek gewenst.

Deze waarden zijn afhankelijk van de grondsoort. 0p basis van het lutum en het organische stofgehalte van

de onderzochte grond, wordt een correctie uitgevoerd op de waarden zoals die voor een standaardbodem

(lutum= 250/oen humus: 10%)zijn vastgesteld.

0m de mate van verontreiniging weer te geven wordt in dit rapport de onderstaande terminologie gebruikt:
- niet verontreinigd concentratie lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde;
- licht verontreinigd concentratie hoger dan de achtergrondwaarde, maar lager dan of gelijk

aan de tussenwaarde;
- mat¡g verontreinigd concentratie hoger dan de tussenwaarde, maar lager dan of gelijk aan

de interventiewaarde;
- sterk verontreinigd concentratie hoger dan de interventiewaarde.

Specifiek voor verontreinigingen met zware metalen ten gevolge van zinkassen in projectgebied de Kempen

zijn in de regeling uniforme saneringen terugsaneerwaarden vastgesteld v00r wonen met moestuin (ABdK-M)

en wonen met siertuin (ABdK-S). Deze normen zijn verruimd ten opzichte van de algemene

terugsaneerwaarden zoals deze eerder in de bodemgebruikswaarden waren vastgelegd en die sinds 1

oktober 2008 zijn vervangen door de achtergr:ondwaarden (AW), maximale waarden v00r wonen (MWW)en

maximale waarden voor industrie (MWl)uit het besluit bodemkwaliteit.

ArchimilBV Afdeling Bodem en Bouwstoffen
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Foto's van de onderzoekslocat¡e - 24-09-2014

I
I
I
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5 ßESUTTATEN

5.1 Ueldwerk grond

De grondmonsters zijn op 24 septembet 20l4 genomen door de heer J. Timmermans (erkend

monsternemer VKB 2001), daarbijgeassisteerd door de heer R. v/d Berg. Voor een beschrijving van de

opgeboorde grond ter plaatse wordt verwezen naar de boorstaten (bijlage 4). Bij geen van de monsters is
een verdachte en/ of afwijkende geur waargenomen.

0p de locatie is een schuur aanwezig met (vermoedelijk) asbesthoudende dakplaten. Z¡ntuigliik zijn geen

biimengingen met asbest aangetroffen in of op de bodem, er is echter geen onderzoek conform

NEN5707 uitgevoerd.

5.2 Aanpassingonderzoeksopzet

0p basis van de zintuiglijke waarnemingen is er geen noodzaak tot aanpassing van de geplande

onderzoeksopzet gebleken.

5.3 Veldwerkgrondwater

De peilbuis/peilbuizen zijn op 2 oktober 2014 geplaatst en voorgepompt. Het grondwater is op g oktober
2014 nogmaals voorgepompt en vervolgens bemonsterd door (erkend monsternemer VKB 2002). De in

het veld bepaalde gegeuens met betrekking tot het grondwater staan vermeld in het volgende overzicht:

5.4 Analyseresultaten

De resultaten van de analyses van de grondmengmonsters en het grondwatermonster zijn weergegeven

in de tabellen. Tevens zijn de analyserapporten 0pgenomen in bijlage 5.

5.4.1 Grondmengmonsters

Uit de toetsing van de analyseresultaten blijkt dat de grond uit de bovenlaag (0,0-0,5 m-mv) licht

verontreinigd is met kwik (MM bg2)of PAK's (MM bg1). De grond uit de onderlaag (0,5.2,0 m-mv)blijkt
niet verontreinigd met één van de componenten waarop is onderzocht.

5.4.2 Grondwatermonsters

Uit de toetsing van de analyseresultaten blijkt dat het grondwater van peilbuis 101 licht verontreinigd is
met barium, nikkel, benzeen, xylenen (som) en naftaleen.

Peilbuis

nr

Filterstelling
(m-mv)

Datum Gw-stand

(m.mv)

pH Ec

þS/cm)

Troebelheid

FTU}

0pmerkingen

101 5,65-4,65 01-10-2014 3,80 6,59 340 406 Grondwaterstand

> 50 cm gezakt

ArchimilBV Afdeling Bodem en Bouwstoffen
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De lichte verhog¡ng van barium en nikkel ten opzichte van de achtergrondwaarde is ons inziens toe te

schrijven aan regionaal verhoogde achtergrondwaarde. De herkomst van de lichte verontreiniging met

benzeen, xylenen (som)en naftaleen is onduidelijk. Gelet op de beperkte overschrijding van de

achtergrondwaarde achten wij een nader onderzoek of het treffen van sanerende maatregelen niet

noodzakelijk.

5.5 BesluitBodemkwaliteit

Sinds 1 juli 2008 is het besluit bodemkwaliteit van kracht voor het toepassen van grond. Deze

wetgeving vervangt het eerdere bouwstoffenbesluit. In de regeling bodemkwaliteit wordt zowel in de

ontvangende bodem als toe te passen grond ingedeeld in achtergrondwaarden, maximale waarden voor

wonen en maximale waarden voor industrie. 0p basis van de resultaten van dit onderzoek voldoet de

bodem aan de achtergrondwaarden. Eventueel vrijkomende grond voldoet indicatief (er heeft geen

partijkeuring conform VKB-protocol 1001 plaatsgevonden) aan de achtergrondwaarden.

Foto's onderzoekslocatie - 24-09-2014

ArchimilBV Afdeling Bodem en Bouwstoffen
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6 CONGTUSIES EN AANBEUEI.INGEN

Het onderzoek heeft betrekking op het terrein gelegen aan de Heers ongenummerd te Veldhoven.

Het doel van een verkennend bodemonderzoek is door een relatief geringe inspanning een inzicht te
verkrijgen van de bodemgesteldheid. Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden

getrokken:

De grond uit de bovenlaag (0-0,5 m-mv)is licht verontreinigd met kwik (bgl)of PAK's (bg1).

De grond uit de onderlaag (0,5-2 m-mv) is niet verontreinigd met één van de componenten

waarop is onderzocht.

Het grondwater is licht verontreinigd met barium, nikkel, benzeen, xylenen (som) en

naftaleen.

De hypothese niet-verdachte locatie kan, voor de ondergrond, worden aangenomen op basis

van de onderzoeksresultaten.

De hypothese niet-verdachte locatie dient, voor de bovengrond en het grondwater, te worden

verworpen op basis van de onderzoeksresultaten.

Formeel gezien vormt de aanwezigheid van asbesthoudende bebouwing (buiten-toepassing)

aanleiding tot het instellen van een onderzoek naar asbest conform NEN 5707;
()ns inziens behoeven er v00r het overige, op basis van de onderzoeksresultaten, geen

restrictíes gesteld te worden aan toekomstige bouwactiviteiten op of aan- of verkoop van de

onderzochte locatie;

De lichte verontreinigingen met kwik en PAK's in de bovengrond vormen geen aanleiding tot het

instellen van een nader onderzoek conform de Circulaire Bodemsanering [8]. De aanwezigheid

van bovengenoemde componenten vormt, gezien de concentraties, vanuit milieuhygiënisch

oogpunt, geen bezwaar;

Aangezien direct contact met het grondwater niet te verwachten is blijft het risico uit
00gpunt van volksgezondheid en milieuhygiëne beperkt. Het is echter raadzaam 0m geen

freatisch grondwater te gebruiken v00r consumptieve doeleinden, zoals het besproeien van

gewassen en/of drenken van dieren.

lndien, bijvoorbeeld bij bouwactiviteiten, grond vrijkomt die op een andere locatie zal worden

hergebruikt dan dient bepaald te worden of wat de kwaliteit is in het kader van het besluit

bodemkwaliteit.

4.

5.

3

Naar aanleiding van bovenstaande conclusies merken wij het volgende op:

4.

5.

2.

3.

ArchimilBV Afdeling Bodem en Bouwstoffen
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TABEtI.EN

ArchinilBV vneft zijn bodenondenoeken zorgvuldig en vnlgens de geldende nntmen uit. Elk

bodenonderzoek is echter gebaseerd 0p een beperkt aantal grondboringen: ten opzichte van het totale
bodenvolune is slechts een klein deel (chenisch) onderzocht. Het is dus nogelijk dat plaatselijk

afwijkingen ín de boden voorkonen, of dat zich verontreinigende stoffen in de hoden bevinden die niet
net dit onderzoek naar voren zijn gekonen.

Een bodenondenoek is een nnnentnpnane en heeft een beperkte geldþheid: na nonsternane kan

inners een nieuwe verontreiniging geihtroduceerd zijn, terwijleen nobiele verontreiniging zich nisschien
verplaatst.

Archinil BV acht zich dan ook niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van

welke aard dan ook.

Archimil BV Afdeling Bodem en Bouwstoffen



Toets¡ng: BoToVa Wbb 2014 bodem

Projectnummer
Projectnaatn

Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certif icaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

2424R704

VBO HEERS

24-09-2074

2014110563

25-09-2074

01-10-2014

Analvse Eenheid 1 GSSDI Oordeel RG' AWI T: t1

Bodsmtypg cor€ctle
Organ¡sche stof
Korrelgrootte < 2 l¡m (Lutum)

Voorbêhandeling
Cryogeen malen AS3000

Bodomkundige analysos
oroge stof
Organ¡sche stof
Gloeirest

Korrelgrootte < 2 l¡m (Lutum]

Metâlsn
Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

M¡norals olie
M¡nerale ol¡e (c10-c12)

M¡nerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

M¡nerale ol¡e (C30-C35)

M¡nerale ol¡e (C35-C40)

M¡nerale ol¡e totaal (C10-C4O)

Polychloorbifonylen, PCB

mglkgds
mei/kg ds

mglkg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mglkg ds

mglkg ds

mei/kg ds

mglkg ds

49.89

o.232r
10.45

13.66

0.0876

1.050

7.777

38.43

7r9.7

%(mlml
% lm/ml ds

%(mlmlds
%(mlmlds

uitgevoerd

<3,0

<5,0

<5,0

<11

<5,0

<6,0

<35

2.600

2.700

94.23

920
13

190

190

36

190

100

530

720

555

6,8

103

115

18,1

95,8

67,5

290
430

190

0,6

15

40

o,7s

1,5

35

50

1¿lo

20

o,2

3

5

0,05

1,5

4
10

20

2,6

2,7

91

2,6

97,2

2,7

<20

<0,20

3,2

6,9

o,062
<1,5

<4,O

25

53

mglkg ds

mg/kg ds

mglkg ds

mg/kg ds

rirglkg ds

mglkg ds

mg,/kg ds

PCB 28 mglkg ds

PCB 52 mglkg ds

PCB 101 mg/kg ds

PCB 118 m¡/kg ds

PCB 138 melkeds
PCB 153 mglkg ds

PCB 180 mg/kg ds

PCB (som 7) (factor 0,7) mglkg ds

Polycycl¡sche Aromat¡schs Koolwateßto'ffen, PAK
Naftaleen mglkg ds

Fenanthreen mg/kg ds

Anthraceen mg/kg ds

Fluorantheen mglkg,ds

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds

Chryseen mg/kg ds

Benzo(k)fluorantheen mglkg ds

Benzo(a)pvreen mgl/kg ds

Benzo(ghi)peryleen mglkg ds

lndeno(123-cd)pyreen mglkg ds

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/ks ds

35 190 2600 5000

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

0,0049

<0,050

o,2

o,r2
o,42

o,28

o,32

0,13

0,19

o,L4

o,77

2

0.0026

0.0026

0.0026

0.0026

0.0026

0.0026

0.0026

0.0188 0,007 0,o2 0,51 L

0.0350

0.2000

0.1200

0.4200

0.2800

0.3200

0.1300

0.1900

O.lrtoo
0.1700

2.005 0,35 1,5 20,4 40

Nr

T

Analytìco-nr
8280984

Monster

bs1 101 (0-s0) 102 (o-so) 102 (s0-100) 102 (100-120) 109 (0-s0)

110 (0-s0) 111 (0-40) 112 (0-s0)

Vertlarlng van de g6bruikte tekens:
n¡et getoetst

kleiner dan of gel¡jk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interuent¡ewaarde

GSSD = Gehalte gestandaard¡seerd naar standaardbodem

Deze toets¡ng ¡s u¡tgevoerd met behulp van BoToVa

Zie voor info: http://www.rusleefomgeving.nl/ondemerpen/bodem-ondergrond/bbk/instru menten/botova/
Eurofins Analvtico B.V. is n¡et verantwoordel¡jk voor de u¡tkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing s¡gnaleren, dan verzoeker
wij u vriendelijk d¡t door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Toets¡ng: BoToVa Wbb 2014 bodem

Projectnummer
Projectnaam

Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
cen¡ficaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

2424R704

VBO HEERS

24-09-20L4

2014110563

25-09-2014
o7-70-20L4

%(mlml
%lmlmlds
%(mlmlds
%(mlmlds

GSSD

2.900

1.¿100

84.48

2

Bodemtype corroctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 Fm (Lutum)

Vooröshandellng
Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analysos
Droge stof
Organ¡sche stof
Gloe¡rest

Korrelgrootte < 2 Bm (Lutum)

Metalen
Barium (Ba)

Cadm¡um (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (cu)

Kwik (Hs)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

zink (zñ)

Minerale olle
M¡nerale ol¡e (C1O-C12)

Minerale ol¡e (C12-C16)

M¡nera¡e ol¡e (C16-C21)

M¡nerale ol¡e (C21-C30)

M¡nerale ol¡e (C30-C35)

Minerale olie (C35-C¿1O)

M¡nerale ol¡e totaal (C10-C40)

Polychloorùifenylên, PCB

U tgevoerd

2,9

2

49,4

2,9

97
<2,O

<20

<o,2o

3,9

<5,0

o,49

<1,5

<4,O

77

2A

<3,0

<5,0

<5,0

<11

<5,0

<6,0

<35

mglkg ds

mglkg ds

mg/kg ds

mglkeds
mglkg ds

melkgds
mglkg ds

melkgds
mglkg ds

54.25

o.2374
73.7L

7.O23

0.6989

1.050

8.167

26.32

54-95

920
13

190

190

36

190

100

530

720

555

6,8

103

115

18,1

95,8

67,5

290

430

190

o,6

15

40

0,15

1,5

35

50

L40

20

o,2

3

5

0,05

1,5

4
10

20

mg/kgds
mglk8 ds

mglkg ds

mglkg ds

me/k9ds
mglkg ds

mg/kg ds

PCB 28 mg/kg ds

PCB 52 mglkg ds

PCB 101 mglkg ds

PcB 118 mglkg ds

PCB 138 mglkgds
PCB 153 mglks ds

PCB 1.80 mglkg ds

PCB (som 7) (factor 0,7) mglkg ds

Polycycl¡schê Aromat¡schê KoolwateBtoffen, PAK
Naftaleen mglkg ds

Fenanthreen mg/kg ds

Anthraceen mg/kg ds

Fluorantheen mg/kg ds

Benzo(a)anthraceen mB/kg ds

Chryseen mglkg ds

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds

Benzo(a)pyreen mglkg ds

Benzo(ghi)peryleen mglkg ds

lndeno(123-cd)pyreen mglkg ds

PAK VROM (10) (factor 0,7) me/kg ds

35 190 2600 5000

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

0,0049

o.oo24
o.oo24
0.0024

0.0024

o.oo24

o.oo24
o.oo24
0.0169

0.0350

0.0350

0.0350

0.06¿10

0.0350

0.0350

0.0350

0.0350

0.0350

0.0350

0.3790

<0,050

<0,050

<0,050

0,054

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

0,38

o,oo7 0,o2 0,51

0,35 r,5 20,a 40

Oordeel

Lesenda

Nr

2

Analytico-nr
8280985

Monster
bs2 103 (0-1s) 104 (0-s0) 10s (o-so) 106 (0-28) 107 (0-3s) 108 (0-s0)

Vêrklar¡ng van de gsbru¡kte teksns:
n¡et getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan ¡nteryent¡ewaarde

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing ¡s u¡tgevoerd met behulp van BoToVa.

Z¡e voor ¡nfo: http://www.msleefomgeving.nl/ondemerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analyt¡co B.V. ¡s n¡et verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toets¡ng,
Mocht u een probleem ¡n deze ioets¡ng signaleren, dan verzoeker

wij u vriendel¡jk dit door te geven aan pa¡s.helpdesk@eurof¡ns.com



Toetsing: BoToVa Wbb 2014 bodem

Projectnummer
Projectnaam

Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Cert¡ficaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

2424R704

VBO HEERS

24-09-2074

2014110563

25-O9-ZOL4

01-10-2014

Analvse Eêñheid 3 GSSDI Oordeel R6¡ AW T

Bodemtypo corectie
organische stof
Korrelgrootte < 2 Um (Lutum)

Voorùohandellng
Cryogeen malen AS3000

Eodomkundlge analysos
Droge stof
Organ¡sche stof
Gloeirest
(orrelgrootte < 2 |¡m (Lutum)

Motalsn
Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minsrals olle
M¡nerale olie (C10-C12)

M¡nerale ol¡e (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

M¡nerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (c35-c40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorùifenylen, PCB

mglkg ds

mdkgds
mgi/kg ds

mglkg ds

mg,/k'g ds

mglkg ds

mglkg ds

mglkg ds

mg/kg ds

47.69

o.2370
13.81

6.977

o.0494
1.050

7.ß7
10.80

31.46

%(mlml
% lmlñl ds

% (m/m) ds

%(mlmlds

Uitgevoerd

<3,0

<5,0

<5,0

<11

<5,0

<6,0

<35

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

0,0049

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

0,35

0.4900

3.100

722.5

190

0,6

15

4D

0,15

1,5

35

50

140

20

o,2
2

5

0,05

1,5

4
10

20

o,7
3,1

93,8

<o,7

99,2

3,7

<20

<o,2o

4,4
<5,0

<0,050

<1,5

<4,O

<10

<20

920
13

190

190

36

190

100

530

720

555

6,8

103

115

18,1

95,8

67,5

290
430

mglkg ds

m8/kg ds

mglkg ds

mglkg ds

mg/kg ds

mglkg ds

mglkg ds

PcB 28 mglkg ds

PCB 52 mglkg ds

PCB 101 mglkg ds

PCB 118 mglkg ds

PCB 138 mglkg ds

PcB 153 mglkg ds

PCB 180 mglkg ds

PCB (som 7) (factor 0,7) mgtkg ds

Polycycl¡sche Aromat¡sche Koolwaterstoff€n, PAK
Naftaleen mg/kgds
Fenanthreen me/kg ds

Anthraceen mg/kg ds

Fluorantheen mg/kg ds

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds

Chryseen mglkg ds

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds

Eenzo(a)pyreen m¡lkg ds

Benzo(ghi)peryleen mei/kg ds

lndeno(123-cd)pyreen mglkg ds

PAK VRoM (10) (factor 0,7) mglkg ds

35 190 2600 5000

0.0035

0.0035

0.0035

0.0035

0.0035

0.0035

0.0035

o.0245

0.0350

0.0350

0.0350

0.0350

0.0350

0.0350

0.0350

0.0350

0.0350

0.0350

0.3500

0,007 0,o2 0,51 1

400,35 1,5 20,8

Nr

3

Analytico-nr
8280986

Monster
os 101 (s0-100) 101 (100-1s0) 101 (1s0-1eo) 102 (120-16s) 102 (16s-200)

103 (1s-6s) 103 (6s-100) 103 (100-1s01 103 (1s0-200)

Verklar¡ng Yan de gebruikte tekens:
n¡et getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achterSrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan intervent¡ewaarde

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing ¡s uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.msleefomgeving.nl/ondeMerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurof¡ns Analyt¡co 8.V. is n¡et verantwoordel¡jk voor de u¡tkomst van deze toets¡ng.
Mocht u een probleem in deze toets¡ng signaleren, dan verzoeker

wij u vrìendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Toetslng: BoToVa Wbb 2014 grondwater

Proiectnummer

Proiectnaam

ordernummer
Datum monstername

Monsternemer

Certlflcaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

2824R704

VBO HEERS

01-10-2014

2074772756

01-10-2014

o7-LO-2074

Eenhe¡d

Mgtalon
Bar¡um (Ba) Æ,/L
Cadmium (Cd) ßlL
Kobalt (co) lelL
Koper (Cu) dL
Kw¡k (Hs) ßlL
Molybdeen (Mo) tElL
Nlkkel (Ni) tlElL
Lood (Pbl ßlL
Zink (Zn) ÆlL
Vluchtigs Aromaüsche KoolEtoßtoffon
Benzeen ÆlL
Tolueen ßlL
Ethylbenzeen Æ/L
o-Xyleen Æ/L
m,p-Xyleen ßlL
Xvlenen (som) factor 0,7 lSlL
BTEX (som) tLg/L
Naftaleen Æ/l
Stvreen pg/L

VluchSge organlscho halog€enkælwatsrstoffen
Dichloormethaan !g/L
Tr¡chloormethaan uiglL
Tetrachloormethaan |¡E/L

Tr¡chlooretheen !LS/L

Tetrachlooretheen ß/L
1,1-D¡chloorethaan WL
l,2-Dlchloorethaan !LE/L

1,1,1-Trichloorethaan lg/t
1,1,2-Tr¡chloorethaan lzlL
c¡s 1,2-Dich¡ooretheen dL
trans 1,2-Dichlooretheen VE/L
CKW (som) ßlL
Tr¡broommethaãn $g/L
V¡nylchlorlde ÆlL
l,1-Dichlooretheen ßlL
l,2-D¡chloorethenen (Som) factor 0,7 ß/l
1,l-Dlchloorpropaan Æ/L
l,2-Dichloorpropaan dL
1,3-Dichloorpropaãn ßlL
Dichloorpropanen som factor 0.7 ltS/L
Minerale ol¡e

M¡nerale olie (C10-C12) ÆlL
M¡nerale ol¡e (C12-C16) tSlL
Minerale olle (C16-C21) !e/L
M¡nerale ol¡e (C21-C30) \LS|L

Mlnerale olie (C30-C35) tlglL
M¡nerale ol¡e (C35-C40) BelL
M¡nerale olie totaal (C10-C40) !C/L

20

0,2

2

2

0,05

2

3

2

10

o,2

0,2

0,2

0,2

o,o2

o,2

0,2

0,2

o,7

o,2

0,1

0,2

0,2

o,7

0,1

97
<0,20

<2,O

2,6
<0,050

<2,O

2!
<2,O

2A

0,36

5

2,6

5,5

11

77

24

0,41
<0,20

<o,2o

<0,20

<0,10

<o,2o

<0,10

<o,2o

<0,20

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<1,6

<0,20

<0,10

<0,10

o,74
<o,20

<o,20

<0,20

o,42

97

o,L4

L,4

2,6

0,035

7,4

2r
r,4
28

0,36

5

2,6

5,5

11

15,5

24

o,4L

0,74

0,14

0,74

o,o7

o,74

o,o7

o,L4

0,74

o,o7

o,o7

o,o7

o,o7

7,12

o,r4
o,07

o,o7

o,74

o,!4
o,t4
o,r4
o,42

50

0,4

20

15

0,05

5

15

15

65

o,2

7

4

o,2

0,01

6

0,01

6
0,01

24

0,01

7

7

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,8

50

338

3,2

60

45

0,L75

153

45

45

433

ts,t
504

77

35,1

35

153

500

203

5

262

454

2M
150

65

2,5

5

10

40,4

625

6

100

75

0,3

300

75

75

800

30

1000

150

70

70

300

1000

400

10

500

40

900

400

300

130

630

5

10

20

80

o,2

0,1

0,2

o,6

9,2
<7,O

11

<15

<8,0

<8,0

<50 50 325 500

Lêpênde

Nr

L

Monster Anãlytico-nr

8288055101-1-1 101 (s6s46s)

kle¡ner dan of gelijk aan streefwaarde
groter dan streefwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interyent¡ewaarde

Deze toetsing ¡s u¡tgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor ¡nfo: http://www,rusleefomgeving.nl/ondemerpen/bodem-ondergrond/bbk/lnstrumenten/botova/
Eurofìns Analyt¡co B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toets¡ng.
Mocht u een probleem in deze toets¡ng signaleren, dan verzoeken
wi¡ u vriendel¡ik d¡t doo¡ te geven aan pais.helpdesk@eurojins.com

Eindoordeel

Overschr¡jding Streefwaarde
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0PDRACHTGEVER: 2824R 1 04

Norbert van ()nna

bijlage 1

ovefzichtstekening

Archinil BV

Verkennend bodemonderzoek aan de

Heers 15 te Veldhoven

WERK: Bron:

GoogleMaps

ArchimilBV Afdeling Bodem en
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ra pp o rtnumme r : 2824R1 04

bijlage 2

vooronderzoek

0verzicht informatiebronnen ten behoeve van het vooronderzoek (standaard)

lnstantie Informatiebron lnformatie

0pdrachtgever/Exploitant/Gebruiker Geformuleerde opdracht (met kaarties) x
Kadastrale kaarten en nummers x
Hinderwetvergunningen en

milieuverqunninqen

Eiqen bodemrapporten

Foto's terrein/gebouwen

Technische tekeningen/kaarten

Specif ieke bedriif sarchieven

Inf ormatie voormalig/huidig/toekomstig
gebruik.

x

0pdrachtnemer (ingenieursbureau) Terreinbezoek/inspectie x
Foto's terrein/qebouwen

Bevoegd gezag Wbb

(gemeente/provincie)

G L0BIS/GlS-databestand x
Wbb-bodemrapportenarchief x

Provincie Archief grondwatervergunningen

Milieudienst/gemeente Bodemrapportenarchief (niet-Wbb) x
Gemeenteliike bodemkwaliteitskaarten x
Hinderwetvergunningen en

milieuverqunninoen

x

Aanvullende eisen standaard stoffen-
pakket

x

lnformatie van milieu-ambtenaren x
Archief onderqrondse tanks x

Gemeentelilke diensten Archief bestemmingsplannen

Bouwarchief x
Geo/Civieltechnisch archief

Fotoarchief

Gemeentearchief 0ude luchtfoto's en andere foto's x
Topografische kaarten x
Zaken/verpondinqsregisters

0ude adres- en telefoonboeken

Historische publicaties x
Kadaster Kadastrale kaarten en nummers. x

KLIC-melding

Topografische dienst Stereoscopische luchtfoto's

Andere luchtfoto's x
Water-/Zuiverinqsschap Technische archieven

TNO Geodatabestand (DlN0)

Geohydrologische archieven x

ArchimilBV Afdeling Bodem en Bouwstoffen
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bijlage 3

locatie en boringen

Archimil BV Afdeling Bodem en Bouwstoffen
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Ãr"h¡m¡l
Æ4ftm¡muEw@ru

ARCHIMIL

POSTBUS 136 5720 AC ASTEN

TEL 049J-671818 FAX. 0493-671800

tMAIL: lNFO@ARCHIMIL NL

B 2884

B 2675

tÒ
.oØ.$"

a
104

@
103

105 Ø
108

ft roo

a
107

a
109

10'l

a
110

a
112

rrrff

102

B 2635

0m 25m 50m

VERSIE WIJZIGING

OPDRACHTGIVER:

Norbert von 0nno V.0.F.
PROJECT:

Verkennend bodemonderzoek
Heers ong. te Veldhoven

0N/ SCHRI JVI NG:

Werkteken ing

GIT : GE7:

PH

PROJECTLEIDER

B. vd. Bosch
WERKNR :

2824R104

DATUM:

15-10-2014
SCH AAL:
'l: 500

F0Rlr/ AAT:

^4

Overzicht situotie, boringen en peilbuizen 350
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bijlage 4

boorstaten

ArchimilBV Afdeling Bodem en Bouwstoffen



Boring: l0l

Dâtum:

GWS:

2449-2014

Boring: 102

Datum:

GWS:

2449-2014

380

Rsforent êvlak:¡:

200

400

Referentisvlak:r:

Zând, matig flln, dåk siltig, 4ak
humru, nwfaålbru¡n,
Ed€lmanboot pl6

Ð
Zând, matg fljn, dak siltþ, aak
ætþudsnd, mutraalge€|,
Ed€lmanboor

t@

Zand, matg ñln, 4ak slltg, aak
rcætlþudmd, mutraalgæ|,
Edelmanboor

Zand, matig fln, uak slltlg, ilak
æltþudend, æuf aalgeê|,
Edelmanboor

Læm, sterk ændlg, ilak
re6üþuddd, llcht g€€lgrlþ,
Edelmanboor

Læm, sterk andlg, sporcn o6t,
llcht gælgriþ, Ed€lmanboor

^
Læm, D6l,

A

Zand, maüg filn, aak sllflg, aak
humæ, spoH bakslæn,
llchbruln, Edelmanboot rc1, dl
p@rt

Z¿nd, maüg f,ln, dak sllüg, dak
hume6. llchbru¡n. Ed€lmanbær

Zand, matig ñ¡n, eak s¡ltg, dsl
humru, aak grindig. llchbruin,
Edelmanboor

Zand. matg ñln, ilak slnlg,
spoH mæt. llchtgæ|,
Ed6lmanboor

Zãnd, matg qn, dak slltig, maüg
rcæfþudend, nqJt@loEnþ,
Edglmanboor

^

^

3

4

^
5

A

^

A
1f)

-
^

cht

(t chi^il Projectcode:2824R104 Opdrachtgever:nipa Datum: 25-09-2014



Boring: 103

Detum:

GWS:

2449-2014

Rêf€rentievlak:):

100

2449.2014

Rsfar€nti€vlak:r:

Boring: 107

Boring: 104

Oatum:

GWS:

Boring: 105

Datum:

GWS:

Zand, maüg ñ¡n, eâk sltlig, eak
humeß, llchlbruin, Ed€lmanboor,

Zand, mailg ffln, eak slldg, ilak
Gttþudend, nsutraal
oølegæ|, Edslmanboor

Zand, matg ltln, ilak slldg, matg
Gttþudend, neuhæloEnþ,
Edelmanboor

Zand, maüg nh, ilak slltg,
sporen Dæt, llchtgæ|,
Edelmanbør

Zand, matg ñln, dak slltg,
sæH Dæt, llchtgæ|,
Edehanboor

o qrceßÍDok

Zand, matg ñjn, ilak slltg, llcht
gælbruln, Edelmanb@r, pl6

Zand, matlg fljn, dak slltlg, eak
humfl E, llchlbruln, Edelmanboor,
m1

Zand, matlg fijri, ryak slllig, aak
oællþudtrd, neut@lgæ1.
Edolmanboor

o olMshmk

24-09-2014

Rolsrêntlevlak:r:

Boring: 106

A

A

o o@nslrmk
Zând, malþ filn, ilak slltig, ryak-
humêw, llchtbruin, Edelmanboor,
rc1, pl6

o om€mhmk
eak

^

^

Datum:

GWS:

Rof€rsnt¡evlak:r:

Rsfer€ntiovlak:3:

2449-20't4

2449-20'14

2   Zand, matg njn, dak sillig, matlg
e o6muoen0, ndtEAþEnþ,
@f)

Datum:

GWS:

24-09-2014

Boring: 108

Datum:

GWS:

Rêf6rên üevlâ k:3:

A

Zand, matg fjn, dak siltlg, eak
rc6thoudend, llcht brulngæ|,
Edelmanboor, wo1

(uchinil
Projectcode:2824R104 Opdrachtgever:nipa Datum: 25-09-2014



Boring: 109

Oatum:

GWS:

2449-20'14

Boring: I l0

Datum:

GWS:

Reforêntlêvlak:l:

Boring: 111

Dâtum:

GWS:

2449-20't4

R6f€rêntievlek:9:

Zand, matig flln, ilak slldg, eak
humÐs, nflt'aalbruln,
Edelmanboor, m1

2449-20'14

Refsr€ntievlak:3:

Boring: 112

Zand, maüg flln, eak sllùg, ãak
humru, neutEålbru¡n,
Ed€lmanboor, mí

0 daq

Zand, maüg fijn, dak slltig, matg
humru, donkgrbruln,
Edelmanboor, pl6

4

2449-2014

Referentievlek:r:

Zand, matg flln, ilak slltig, matlg
humru, donksrbruln,
Edelmanboor, wo1, m04m
neulraal g€el ænd

Dâtum:

GWS:

Gchi^il Projectcode=2824R104 Opdrachtgever:nipa Datum: 25-09-2014
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bijlage 5

analyseresultaten

ArchimilBV Afdeling Bodem en Bouwstoffen



{} eu rofins
- a,n a,l¡rúico''

nrchimil B.V.
T.q.v. Bos von den Bosch
Postbus 1 3ó
5720 RC ßSTEN

f,nolysecertif icoot

Dotum: OL-lO-2Ot4

Hierbij ontvongt u dc rcsultoten von het novolgendc loborotoriunondcrzock.

Dit certificoot mcg uitsluitend in zijn gehccl worden gereproducccrd

De grondmonsters wordcn tot ó wcken no dotum ontvongst bewoord en wotermonsters tot 2 wcken no
dotum ontvongst. Zondcr tcgcnbericht worden dc monsters nodien ofgevocrd.
Indien de nonsters longer bewoo¡d dienen tc blijven verzoeken wij U dit cxcmploon uitcrlijk 1 week voor ofloop von
dc stondoordbewoorperiode ondcrtekend qon ons te rctourncrên. Voor de kosten vqn hct longcr beworen von
monsters verwijzen wij noor dc prijslijst.

Cert ificqotnu m mê r/Ve¡s¡e
Uw projcct/verslo gnummcr
Uw projectnoom
Uw ordernunmer
Monstcr(s) ontvongen

20t4.ttos 65/L
262lP.LO1
VBO HEERS

25-O9-2011

Tel. +31 (o)34 212 êZ oo 8NP Pqribos s.A. 227 9215 25
Fox +31 (O)34 212 63 99 VßT/BTW No. NL 6O¡f3.14.883.801
E-moil info-env@eu¡ofins.nl KvK t{o. o9o8oó23
s¡tewww.eurofins.nl IBAN:Nt71BNpÊozz)çz¿szs

8IC: BNPnN[2Ê

Bcworên tot
Dotum: Noom

Wij vertrouwen erop uw opdrocht hiermee nqor verwochting te hebben uitgevocrd, mocht U noqr oonleiding von dit
onclysecertificoot nog vrogen hebben verzoeken wij U contcct op tc ncmcn met de ofdeling verkoop en f,dvies.

Met v¡iendelijke gioet,

Eurofins Ânolytico B.V.

Ing. n. veldhuizen
Technicol Monoger

Eu¡ofin¡ f, nqlt/tico B.v.

Hondtekcning:

Eurofins Andlytico B.V. is Is0 1¿001: 2004 gecertificeerd door
fÜV en erkend door het Vloomse Gewest (ovAM en Dep, tNE),
het Brusselse cewest (BIM), het Wqolse cewest (DGRNE-owD)

en door de overheden von Fronkrijk en t-uxembu¡g (ùlEV).

Gildeweg,l4-4ó
3771 NB 8o¡neveld
P.0. 8ox 45t



{} eurofins

ânolysecertificqot
Uw project/verslo gnummer
Uw projectnoom
Uw ordernummer

Mo n ste rne me r
Mo n ste rmo t rix

- a.xra,l¡rúico"

202lR.tO1
VBO HEERS

Grond; Grond (ns3000)

Ce rtifico of nu n me r/Vers ie
Sto rtdotu n
Ro p portoged ot u m

aijlogc
Pogino

20111LO5ó3/t
25-O9-20t1
Ot-lO-2014/ t3:39
R,B,C
l/2

nnoly3c

Voorbchondcling

Cryogeen molen FS3000

Bodcmkundigc onolyscs

S Droge stof
S 0rgcnische stof
Q Gloeirest

S Korrelgrootte ( 2 pm (tutum)

llctolen
s Bor¡um (Bo)

S Cadmium (Cd)

s Kobolt (co)

s Koper (cu)

s xwik (ng)

S trtolybdeen (t'to)

s Nikkel (Ni)

s tood (Pb)

s link (rn)

tincrolc olic
Minerole ol¡e (c1o-ct2)
Minenole olie (c12-c1ó)

Minerole olie (c1ó-c21)

Miner<jrle olie (c21 -ca0)

Minerole olie (cao-ca5)

Minerqle olie (cas-c4o)
S Minerole olie totool (c10-c40)

Polychloorbifcnylên, PCB

s PcB 28

s PcB 52

s PcB 101

s PcB 116

Ecnhcid

x (n/n)
% (m/m) ds

% (m/m) ds

% (m/m) ds

mg/kg ds

mglkg ds

mg/kg ds

mg,/kg ds

mglkg ds

mg/kg ds

mg,zkg ds

mg/kg ds

mglkg ds

<20

<0.20

3.2

ó.9

o.oó2

<1.5

<¡1.0

2S

53

<3.0

< 5.0

<s.0

<tt
< 5.0

<ó.0

<35

<0.0010

<0.0 01 0

<0.001 0

<0.001 0

<20

<0.20

3.9

< s.0

o.19

<1. s

<¡1.0

t7
28

<20

<o.20

1.1

<5.0

<0.0 50

<1.5

<4. 0

<10

<20

<3.0

<5.0

<5.0

<11

<5.0

<ó.0

<35

2

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

I 3

91.0

2.6

97.2

2.7

93. E

<o.7

99.2

3.t

E9.¡+

2.9

97.O

<2.O

mg/kg ds

mg,zkg ds

mg/kg ds

mg,/kg ds

mg,zkg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mglkg ds

mglkg ds

mg/kg ds

<3. O

<5. O

< 5.0

<11

<s.0

<ó.0

<35

<0.0 01 0

<0. 0 010

<0.0 01 0

<0.0 01 0

<0.001 0

<0.001 0

<0.0 01 0

<0.0010

l{Í. llonstcromschrijving Dqtum monstêrnomê
1 bg1 101 (0-s0) 102 (0-s0) 102 (so-1oo) to2<1oo-t2o) 109 (o-so) 110 (o-so) 111 (o-40) 24-se9-2ot1
2 bg2 103 (0-1s) 104 (0-s0) ios (o-so) 10ó (o-20) 107 (o-3s) 1oB (o-so) 24-sep-2o1,1
3 0g 101 (s0-100) 101 (100-1so) ror (rso-rco) to2 <120-tós) 102 (1ós-2oo) 103 (1s-ós) 21-sep-2014

Eurof¡n¡ nnolyt¡.o B.V.

Q: door Rvn geoccrediteerdc verrichting
A: nP04 ê¡kend. verrichting
s: ns 30OO erkende verr¡chting

Dit cert¡f¡coot mog uitslu¡tênd in zijn geheel worden gereproduceerd

llonstêr n!.
6280984
82E0985
82809Eó

TESTEN

RvA 1010

G¡ldcwcg 4,a-4ó Tel. +51 (o)3¿ 2a2 6z oo
5771 NB Eornevcld Fox +31 <O)31 212 63 99
P.0.Box,fst E-moil¡nfo-env@êurofins.nl
5770 AL Sorneveld ilL sitêwww,eurofins.nl

€urofins ßnolyt¡co B.V. is IS0 14OO7t 2OO1 gece.tificee¡d door
TÜv en erkend door het Vloonse cewest (ovf,M en Dep. LNE),

het Brusselse cewest (BIM), het woqlse cewest (DGRNE-oWD)

en doo¡ de overheden von Fronkrijk en tuxemburg (MEV).

BNP Por¡bos S.A. 227 9215 23
VâTlBlW No. NL 80a3.1¿.883,601,
KvK No, 09088ó23
IBnN: il17 1ANPA0227 9 21525
BIC: BNPnNL2î



{} e u rofins
- a.rla,l¡rúico'o

lnolyseccrtificoot
Uw project/Yerslognummer
Uw projectnoonr.
Uw ordernummer

Mon ste rnême¡
Mon ste rmotrix

2821P.tO4
VBO HEERS

Grond; crond (ns300o)

Certif icootnummer/Versic
Sto rtdotu m

Ro pportogedotu nr

Bijlogc
Pogino

20t4t1o563/t
25-09-20 1¿

Ot-lO-2011/ ti,239
n,B,C
2/2

nnolyrG

s PcB 138

s PcE 153

S PCB lEO

s PcB (som 7) (foctor 0,7)

Polycyclischc ßlomot¡.chc Koolwotcrstoff cn,
S Noftoleen
S Fenonthreen

S f,nthrqceen
S Fluoronthecn
S Benzo(o)onthroceen

S Chryseen

S Benzo(k)fluo¡onthcen
S Benzo(o)pyneen

S Benzo(ghi)peryleen

S Indeno(t23-cd)pyreen
S PnK VRoM (10) (foctor 0,7)

Eenhcid

mglkg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

PNK

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mglkg ds

mglkg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

ng/kg ds

mglkg ds

I

<0.0 01 0

<0.001 0

<0.0 01 0

o. oo49 1)

2

<0.001 0

<0.001 0

<0.0 01 0

o. oo¿9 1)

<0.0 50

<0.050

<0.0 5 0

0.0ó¡f

<0.050

<0.0 5 0

<0.0 50

<0.0 50

<0.0s0

<0.0 5 0

0.3ô

3

<0.0 010

<0.001 0

<0.00 I 0

o. oo49 1)

<0.0s0

0.20

o.t2
o.42

o.28

0.32

0.13

0.19

o. tl
o.t7

2.O

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.0 50

<0.050

<0.050

<0.0 5 0

<0.0 50

<0.050

0.35 1)

llr. llonstêromschrijving Dotum monstêlnomê
1 bg1 101 (0-s0) 102 (0-s0) 102 (s0-100) to2(too-t2o) loe (o-so) 110 (o-so) 111 (o-40) 21-sep-2ot4
2 bg2 103 (0-1s) 104 (o-so) 105 (o-so) 10ó (o-2s) 107 (o-3s) los (o-so) 21-sep-2o!l
3 og 101 (s0-100) 101 (1oo-1so) 101 (1so-190) 102 (120-1ós) to2 (1ós-2oo) 1os (1s-ós) 24-sep-2o14

llon3tct nr.

8260984
8280985
828098ó

Akkoord
P!.coö¡.d.

VA

TESTEN

BvA 1010

Eurof¡n. nnoltt¡co E,V.

c¡ldeweg ,14-,4ó 1ê1. +31 (0)3,t 212 é3 OO

3771 NB Eorncvcld Fox +31 (o)21 212 é3 ,9
P.0. Box ¡159 E-mo¡l ¡nfo-ênv@eurofins.nl
3770 AL ôqrnevêld NL Sitcwwy.curofins.nl

Q: door Rve gcqccrcd¡teerde vcrrichting
nr âP0,a êrkcndê Yêrr¡chting
S: nS 3OOO erkende verrichting

D¡t cêrt¡ficqqt mqg uitsluitênd in z¡jn gehcel worden gcreproducecrd.

Eurofins Anolyt¡co B.V. is IS0 L100Lt 2oo1 gecert¡ficeerd doo¡
TÜv en erkend door het vloomse cewest (ovAM en Dep, filE),
het Brusselse cewest (B¡M), het woolse cewest (DGRNE-oWD)

en door de overheden von Fronkrijk en Luxembulg (MEv).

Bt{P Poribos S.A. 227 921A 23
VßÎIBTIV No. N1 8043.14.885.801
KvK No. 09088ó23
IBnN: Nt71BNPn0227 921525
EIc: ôt{PAt{L2A



{S eurofins
- a.n a,l¡rúico'u

Bijloge (ß) met deelmonstcrinformotie bchorcnde bij onolyscccrtificoot 20tdí-l0A6t/t

llonstêr nr.

6260904

828098¿f

6280904

8280981

0260961

9280981

E2EO9E4

62AO9A1

E2EO9E5

0280965

82809E5

8280905

828098S

8280985

8280986

E20098ó

6260986

8200906

628098ó

020090ó

6280986

828098ó

8280986

¡oo!n!

109

101

to2
1f0

ttt
Lt2

to2
to2

103

tol
105

10ó

t07

108

101

to3

101

103

tot
to2
103

to2

103

omschrijving Von

0

0

0

0

0

0

50

100

0

0

0

0

0

0

so

15

100

ó5

150

t20

100

1ó5

150

Tot

50

50

50

50

10

s0

100

t20

15

50

50

2A

35

50

100

ó5

150

100

t90
1ó5

1S0

200

200

BorcodG

0551979952

os32022606

0532022598

os3t979939

o532022319

osst97 9911

o532022597

os32022603

os32022599

o53t979931

os31979935

os3t97 9936

osït979928

o531979929

o532022602

o53202237 4

o532022514

o532022539

os32022510

053202253E

o53202251t

053202077 6

os'L979938

Pogino 1,/1

llon3têrom3chrüY¡ng

bg1 101 (o-so) 102 (o-so) 102 (s

bg2 103 (o-1s) 104 (o-so) 1os (o

og 101 (so-100) 101 (1oo-1so) 1

t

t
I
t
2

3

t
t
t
t
t
L

2

2

3

3

1

I
1

5

5

Eqrof¡nr ßnolyt¡co B.v.

cildewcg ¿¿-¡aó Îcl. +51 (0)34 212 63 oo
5771 NB Borncvcld Fox +51 <O>r1 212 63 99
P.0. Box a59 E-moil info-env@eurofins.nl
377o ÊL ôornêvcld ilL Site www.eurof¡ns.nl

Eurofins ßnqlyt¡co B.V. ¡s IS0 1¡1001: 2004 gècertificeerd doof
TÜv cn erkend door het Vloomse cewest (ovnM en Dep. (NE),

het Brusselsc cewest (BIM), het woqlse cewest (DGRNE-owD)

en doo¡ de overheden von Fronkrijk en Luxemburg (MEv),

BtlP Poribos 5.A.227 9215 25
Vnl/BTW No. Nt 60,ú3.1,a.083.801
KvK ilo. 0908Eó23
IBAN: tlt71BilPR0227 92as23
BIC: BilPnNt2n



{S eurofins
- a.rlal¡rúLco'

Bijloge (¡) mct opmcrkingen bchorcndc bij onolyscccrtificqqt 2Ol4ttOA6a/t

opmcrking r)
De toetswqo¡de von de som ís gelijk oon de sonnqtie von 0,7*RG

Eurofl¡. ânolyt¡co B,v.

Pogino 1/1

c¡ldêwêg a,l-,1ó fcl. +51 (0)14 212 63 OO

3771 ilB Bqrncvcld Fox +31 <o)t1 212 63 99
P.0.Eox,lE9 E-no¡linfo-cnv@curofins.nl
5770 nL Eqrncvcld NL S¡te www.curof¡ns.nl

Eurofins Anolytico B.V, ¡s IS0 1¡1001r 2004 gecertificeerd door
Îüv en orkend door het vloqmsà cewest (ovÂM ên Dêp. LNE),

het Erussclse cewêst (BfM), het wqolsc cewcst (DGRNE-oWo)

cn door de ovcrhedcn von Frsnkrijk en Luxemburg (MEV).

Bt{P Pqr¡bqs 5.A.227 921A 2A

vAflBnv ilo. l{1 80¡43.1,4.883.801
KvK No, 0908|tó23
IBAN: NL71BilPe0227 924323
BIC:8ilÞni{[2ñ



{S eurofins
- a,n a,l¡rúico.

Bijlogc (C) met mcthodcverwijzingcn bchorcndc bij onolysccertificoot 20t4ttÛ56l./t

ßnoly3ê

Cryogeen molen RS3000

Droge Stof

0rgonische stof (gloeirest)

lutum(frcctie(2Hm)

Boriun (Bo)

codmium (cd)

Kobolt (co)

Koper (cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (¡to)

Nikkel (Ni)

tood (Pb)

zink (zn)

Minerale olie (cc) (c10 - c40)

PcB (7)

PRK (10 vRoM)

PnK som RS3000/nP0¡û

Eurcf¡n. ßnolytico O.V.

cildèweg,l,+-,1ó fê¡. +31 (o)5,û 212 ós oo
3771 ilB Edrncveld Fox +31 (o)31 212 65 99
P.0. 8ox /a59 E-moil info-env@eurofins.nl
3770 AL ôorncvêld NL sitêwww.êu.ofins.nl

llcthodc

w010 ó

W010¿l

YVo109

w017 t
wo123

wo123

tilo123

wo123

wo123

wo123

wo123

wo123

wo423

wo202

wo27 L

wo27 L

wo27 t

Tcchnick

Voorbeho ndeling

Grovimetrie

G ¡ovinetrie

Sedimentotie

ICP-MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP-MS

I CP. MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP.MS

GC-FID

GC-MS

GC-MS

GC-MS

Pogino 1/1

llcthodc rcfcrcntie

cf. Rs3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-IS0 11¡tóS

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

Cf. pb 3010-.1 en cf. NEN 5753

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-lSO 17294-2

Cf. pb 3010-S en cf. NEN-EN-lso 17291-2

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO !7294-2

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-LSO t7294-2

Cf. pb 3010-S en cf. NEN-EN-ÍSo 17291-2

Cf. pb 3010-5 cn cf. NEN-EN-lSO 17294-2

cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-fSO L7294-2

cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-Lso 17294-2

cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-Í.so 17291-2

Cf. pb 3010-7 en cf. NEN ó978

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN ó980

cf. pb. 3010-ó en gw. NEN-ISo 10287

cf. pb. 3010-ó en gw. NEN-ISO t8287

Eurofins Anolyt¡co B.V. is IS0 140O1r 2004 gecertificeerd door
Tüv en erkend doo¡ het vloomse cewest (ovnM en Dep, LNE),

het Brusselse cewest (BIM), het Woolse cewest (DGRNE-0W0)

en door de ove¡heden vdn Fronkrijk en Luxenburg (MEV),

BNP Pof¡bos 5.A.227 9215 25
VnT/BTW No- N| 8043,14.683.801
Kv( No. 09088623
I8âN: NL71BilPn0227 921523
8IC: ôt{Pßt{t2A



{} eurofins
- a,xra,l¡rúico''

Rrchimil B.V.
T.q.v. Bos von den Bosch
Postbus 1 3ó
5720 RC RSTEN

f nolysecertificoot

Dotum: 07-to-2o14

Hierbij ontvongt u dc resultoten von het novolgendc lqborotoriumonderzock

Dit certificoot mog uitsluitcnd in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonste¡s worden tot ó weken no datum ontvongst bewoo¡d en wctermonsters tot 2 weken no
dotum ontvongst. Zonder tegenbericht wo¡den de monste¡s nodien ofgevoerd.
Indien de monsters longer bewoord dienen te blijven verzoeken wij U dit exemploor uiterlijk I week voor ofloop von
de stondqordbcwoorpcriode ondertekend oon ons te retourneren. voo¡ de kosten von hct longer bcworên von
monsters venwijzen wij noor de prijslijst.

Cc rtifico otnu m m e n/Ve rsie
Uw project/verslo gnummcr
Uw projcctnoom
Uw ordernummer
Monstcr(s) ontvqngen

2011t127 56/t
2821R1O1
VBO HEERS

ot-Lo-20t1

Tel. +31 (o)34 242 63 oo BNP Po¡ibos s.Ã. 227 921a 25
Fqx +31 (O)34 212 63 99 VnT/BTW No. NL 8043.14.663.801
E-moil info-env@eu¡ofins.nl KvK t{o, 09088ó23
Sitewww.eurofins.nl IBAÌ{:N!71Bt{PÂ0227921525

BIC:8NpâNt2ß

Bcworen tot
Dotum: Noo m

lVij vertrouwen erop uw opdrocht hicrmee ncor verwochting te hebben uitgevoerd, mocht U noor oonleiding von dit
onolysecertificoct nog vrogen hebben verzoeken wij U contoct op te nemen met de ofdeling Verkoop en Advies.

Met v¡iendelijke groet,

Eu¡ofins ßnolytico B.V.

Ing. Ê. Vcldhuizen
Technicql Monoger

Eu¡ofine nnqlytico B.v

Hondtekening:

Eurofins Anolytico 8.V. ¡s IS0 !4OOt. 2OOA gecertificeerd door
TÜV en erkend door het vloirmse cewest (ovnM en oep. t NE),

het Brusselse cewest (BIM), het woolse cewest (DGRNE-oWD)

en door de overheden von Fronkrijk en tuxemburg (MEV)

c¡ldeweg ¿,1-4ó
3771 Ng Botneveld
P.0. Box ¿59
3770 FL Borneveld Nl-



{S eurofins
- a,rla,l¡rúico"

înolysccertificoot
Uw project/verslcgnumnrer
Uw projectnoom
Uw ordernumner

Mo nste rneme r
Mo nste rmo trix

2624RtO4
VBO HEERS

Woter; lvoter (ns3000)

Ce rt ifico ot nu m me r/ve nsie
Sto rtdotum
Ro pportogedotum
e'rjloge
Pogino

20t41t27 s6/ L

01-10-201¿û
07 -lO-20t1/t5:.O9
R,B,C
t/2

nnoly3c

llêtolên
s Bor¡um (Bq)

s codm¡um (cd)

s Kobolt (co)

s Koper (cu)

s Kwik (Hg)

s Molybdeen (Mo)

s Nikkel (Ni)

s tood (pb)

s zink (zn)

Vluchtigc ßromot¡3chc Koolwotcrstoffcn
S Benzeen

S Tolueen

S Ethylbenzeen

S o-Xyleen

S m, p-Xyleen

S Xylencn (som) foctor 0,7
BTEX (som)

S Noftoleen

S Styreen

Vluchtigc olgonischc hologcenkoolwotcrstoffcn
Dichloormethaon

Trich loo rmet ho o n

Tetrochloo¡methoo n

Trichlooretheen

Tetrochlooretheen

1,1-Dichloorethoon

1,2-Dichloorethoon

1, 1, 1 -Trichloorethqon

1, 1, 2-Trichloorethoon

cis 1, 2-Dichlooretheen

Ecnhcid I

yg/L

vg/L
jtg/l
yg/L

ltg/L

vg/L
yg/L

vg/L

ttg/L

tglL
Itg/L
yg/L

vg/L

vg/l
tg/L
tg/L
vg/L

vg/L

97

<0.20

<2.O
' 2.6

<0.050

<2.O

2t
<2.0

28

0.36

5.0

2.6

5.5

11

t7
21

o.4t
<0.20

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

Ir,
t

tg/L
vg/L
yg/L

tg/L
lrg/L

vg/L
yg/L

tg/L
tg/L
vg/L

<0. 20

<0.20

<0.1 0

<0.20

<0. 10

<0.20

<0.20

<0.1 0

<0.10

<0. 10

llonstcromschrijving

101-r-1 101 (sós-4ós)

Eurof¡n. nnolyt¡co l.v.

c¡ldewcg ¡a-aó Tcl. +31 (0)3¿ 212 63 oo
3771 NB Bornevcld Fox +31 (0>31 212 63 99
P.0.Box,a59 E-no¡l¡nfo-cnv@cu¡ofins,nl
3770 nl Borneycld NL sitc www.eurof¡ns.nl

Dotum mon3têlnome
01 -0ct-201 4

Q: door nvn gcoccrediteerdc vcrr¡chting
ß: nP0a .rkènde verrichting
s: As 3000 erkende vêrr¡chting

Dit cert¡ficoot mog uitsluitênd in zijn gchcel wordcn gereproduceerd.

Eurofins nno¡ytico B.v. ¡s Is0 tlooLt 2oo1 gecertificeerd door
tÜV en erkend doof het Vfoomse cewest (OVRM en Dep. l-NE),

het Brusselse cewest (BrM), het woolse cewest (DGRNE-owD)

en door de overheden von Frdnkr¡jk en Luxembu¡g (MEv).

llonstcÍ n¡.

8288055

TESTEN

BvA L(ll0

BNÞ Poribos 5.A.227 9213 23
VßÎlBlW ilo. NL 8Oa3.1/4,883.801
KvK No. 09088ó23
IEnN: NL71ANPn0227 921325
BICI BilPNNL2A



{l* eurofins
- a,nal¡rúico"

f,nclysecertificoqt
Uw project/verslcgnunner
Uw projectnoon
Uw ordernummer

Mon ste Íne me r
Mo n ste rmotrix

2E21NtO1
VBO TIEERS

Woter; wqter (Rs3000)

Ce rt if ico of nu m mer/Ve ¡s ¡e

Stortdotum
Ro pportogedotum
aijloge
Pogino

20t/l,1127s6/t
ot-to-20L1
07 -lO-2Ot1/lStO9
R,B,C
2/2

nnolyiê

S trons 1,2-Dichlooretheen

cKW (som)

S Tribroommethoon

S Vinylchloride

s 1, I -Dichlooretheen

S 1,2-Dichloorethenen (Som) foctor 0,7
S 1, 1 -Dichloorpropoon

S 1,2-Dichloorpropoqn
S 1,3-Dichloorpropoon
S Dichloorproponen som fqctor 0.7

llincrolc olic

Minercle olie (cl 0-cl 2)

Minerqle ol¡e (c12-c1ó)

Minerale olie (c1ó-c21)

Minerole ol¡e (c21 -cao)

Minerole olie (cao-c5s)

Minerole ol¡e (ca5-c40)

S Mine¡ole olie totcql (C10-C40)

Ecnhcid

)tg/L

vg/L
pg/L

yg/L

Itg/L

Itg/L
yg/L

vg/L
yg/L

tg/L

t
<0.1 0

<1. ó

<0.20

<0.1 0

<0.1 0

o. 14 1)

<0.20

<0.20

<o.20

o.12

9.2

<7.O

It
<15

< 0.0

<8.0

<s0

vg/L
yg/L

ltg/L
yg/L

tg/L
vs/L
yg/L

Nr- ìlon3têrom.chrüv¡ng

101-1-1 101 (sós-4ós)

Eutof¡nr nnolyt¡co E.Y.

cildéweg a¿-¿ó Îcl. +31 (0)34 2az ós oo
3771 l{B Bornêveld Fox +31 (O)31 212 63 99
P.o. Box ¡59 E-mq¡l info-env@êurofins.nl
3770 ßL Born.vèld Nt S¡te www.curqfins.nl

Dotum monstc¡nqmê
0 1 -0ct-201 4

llonste! nr.

82880s5

Fkkoord
Pr.coö¡d.

Q: door RvÂ gcoccrcditcerde verrichting
n: APoa erkènde verrichting
s: As 5000 erkrnds vêrr¡chting

0it ccrtif¡coot mog uitsluitend in zijn geheel worden gcrcproduceerd

Eurof¡ns nnolytico 8.V. is IS0 t1OO7.2OO1 gecertificeerd door
lÜv en erkend door het Vloomse cewest (ovAM en Dep. LNE),

het Brusselse cewest (BrM), het woqlse cewest (DGRNE-owD)

en door de overheden von Frqnkrijk en Luxembu¡g (MEv).

VA

TESTEN

RvA 1010

ENP Pq¡ibor S.A. 227 9215 2a
vnTlBTì'v tlo. Nt 60,13. 1,4. 883. 801
(vK No, 09088ó23
IBÊN: NLTlBNPÊ0227 92132a
8¡C: BNPANI.2A



{S e u rofins
- a.na,l¡rúLco'

Dijlogc (î) mct dcclmonsterinformotic bchorcnde bij cnolyscccÉificoqt 2o111t2786/t
Pogino t/!

fonrtcr nr.

E2EEO55

8288055

82880ss

Boorn!

101

101

101

omrchrijving

3

t
2

Von

5ó5

5ó5

5ó5

Tot

168

165

¡ló 5

Borcade

0E002óó820

0660042032

0ó8004200E

IonrtcromrchriJving

101-1-1 101 (sós-4ós)

Eurofln. Anolyt¡co B.V.

cildrwcg.,a,a-,a6 Tcl, +31 (o)r¡l 2a2 ó3 oo
3771 ilË Bqfncvêld Fqx +31 <O>CI 2a2 63 99
P,0.Eox,a59 E-mqilinfo-ênv@curof¡ns.nl
3770 nL Bornêvcld NL s¡te www.curofins.nl

Eurofins nnqlytico B,V. is lso tl'or: 2OO1 gecert¡ficeerd door
TÛV en erkend door hot Vlqomss crwcst (OVAM en Dep. tNE),
het Brusselse cewest (B¡M), hst Woolse ccwêst (DGRt{E-oWD)

en door dê overheden von Frqnkr¡jk en Luxemburg (MEV).

BNP Pqribos 5.A.227 921A 26
vnTlBTW tto. Nl 80¿5.14.885.801
(vK No. O90EEó23
IBÂil: ilt7tBilÞFo227 921a2A
BIC: BNPnN[24



{} eurofins
- a.n a,l¡rúico"

Bijlogc (B) met opmcr,kingen behorcndc bij cnclysccc¡,tificqot 20t1tt2786/t

opmcrking 1)

De toetswoorde von de son is gelijk oon de sonmotic von 0,7*RG

Eqrof¡nr nnolyt¡co 8.v.

Pogino 1/1

G¡ldewcg,a,a-,.ó Îql. +gt (0)5¿ 212 6s oo
5771 il8 Eorncvcld Fox +31 <O)21 212 6t 99
P.0. 8ox 439 E-moil info-cnv@curofins-nl
3770 nL Borncvqld ilt s¡ta www,cu¡ofins.nl

Eurofins Anqlytico B.v. is Iso t1o0lt 2001 gecert¡ficcerd door
TÜv en erkend door het vlqqmse cewest (ovßM en Dep. LNE),

het Brusselse cewest (8IM), het Wddlse cewest (DcRNE-oWD)

en doo¡ de overheden von Fronkrijk en Luxemburg (MEv)-

BllP Pqr¡bos 5,A.227 9215 26
Vel/Blw No. t{t 0043.1¿.883.8o1
Kv( flo. 09088ó23
IBnN: ilt71,8NPn0227 921323
BIC: BilPnil[2n



alaaD
a. Iaa e u rof ins

- a,na.l¡rúLco.

Bijlogc (c) mct methodcvcrwijzingcn bchorcndc bij onolyscccrtificaot 2ot1tt2756/t

ßnolysê

Xylênên som nS3OOO

ßromoten (gr¡xt)

Borium (Bo)

Codmium (Cd)

cobolt (Co)

xoper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

tood (Pb)

zink (zn)

styreen

v0cl (1 1)

Tribroommcthoon (Eromof orm)

vinylch loride

1, I -Dichlooretheen

DiclEthêen som nSSOOO

1,1-Dichloorpropqon

1,2-Dichloorpropoon

1,3-Dichloorpropoon

DiChlprop. som RS3OO

Minerole olie (cc) (c1o - c4o)

Curofln. rnolyt¡co ¡.V.

cildewcg ,l,l-,tó 1.1. +31 (o)34 2a2 6s oo
3771 NB Bqrncycld Fox +51 <O)31 2t2 6z 99
P.0. Box 459 E-mo¡l info-cnv@curofins.nl
3770 ßL Bqrnêveld Nt sitewww,csrofins.nl

tlcthodc

w0254

w0254

wod2t

vto42t

wo12t

vtol2t
vto12t

vto42t

wol2t
\to42t

wol2t
VYO2S¿f

w0254

VYO25¡l

W025¿[

vyo254

W025¿1

w0254

VYo25¡f

w02s4

wo251

w0215

Tcchniek

HS-GC-MS

HS-GC-MS

ICP.MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP.MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP-MS

HS-GC-MS

HS-GC-MS

HS-GC-MS

HS-GC-MS

HS-cC-MS

HS-GC-MS

HS-GC-MS

HS-GC-MS

HS-GC-MS

HS-GC-MS

I.VI-GC-FID

Pogino 1/i

llethodc rcfcrcntic

cf. pb 3130-t

cf. pb 5130-1

cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-fso t7294-2

cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-r.so 17291-2

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-fSO t7291-2

cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-tSO 17291-2

cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-Í.so t7291-2

cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO t7291-2

cf. pb 3110-3 cn cf. NEN-EN-LSO 17294-2

cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO L7291-2

cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-rSO t7291-2

cf. pb 3130-1

cf. pb 3130-1

cf. pb 3130-1

cf. pb 3130-1

cf. pb 3130-1

cf. pb 3130-1

cf. pb 3130-1

cf. pb 3130-1

cf. pb 3130-1

Cf. pb 3150-2 en gw. NEN EN IS0 15óEO

cf. pb 3110-s

Eurofins nnolyt¡co B.V, is IS0 tlOOLt 2OO1 gecertificeerd door
lÜv en erkend door het Vloqmse cewest (ovÊM en Dêp. [NE),
het Brusselse cewest (BIM), het Woolse cewest (DCRNE-OWD)

en door de overheden von Frdnkrijk en tuxemburg (MEV),
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Vâ1/B1W No. Nl 80,ú3.1,Í,885,801
KvK No, 09088ó23
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