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INLEIDING

In opdracht van Ingenieursbureau Mol is door Ingenieursbureau Mol op de locatie Molendijk 94
te Sliedrecht een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd gebaseerd op de NEN 5740.
De heer E. Hertoghs is de contactpersoon namens de opdrachtgever. Namens
Ingenieursbureau Mol zijn de werkzaamheden gecoördineerd door mevrouw L. Kruse.
Het terrein wordt onderzocht in verband met de voorgenomen aanleg van een vloeistofdichte
verharding.
Het doel van het verkennend bodemonderzoek in deze situatie is het bepalen van de aard van
de heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van monsterneming. Tevens wordt
vastgesteld of de concentraties van de vermoede verontreinigende stof in de grond en het
freatisch grondwater boven respectievelijk de achtergrondwaarde en de streefwaarde worden
aangetroffen.
Ingenieursbureau Mol heeft als onafhankelijk BRL SIKB 2000 gecertificeerd adviesbureau geen
duurzame rechtsbetrekking met de eigenaar van de onderzoekslocatie, zodat onafhankelijkheid
van het uitgevoerde onderzoek is gewaarborgd.
In dit rapport is de gehanteerde onderzoeksmethode beschreven en worden de resultaten van
het veldwerk en laboratoriumonderzoek behandeld. De resultaten zijn getoetst aan de wettelijke
kaders. De rapportage wordt afgesloten met de conclusies van het onderzoek.
In de rapportage wordt gebruik gemaakt van (norm)documenten. Deze worden genoemd in
hoofdstuk 7.
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VOORONDERZOEK

Het vooronderzoek is gebaseerd op de NEN 5725. Op basis van de aanleiding, het doel en het
type bodemonderzoek is gekozen voor het uitvoeren van het vooronderzoek op standaard
niveau (raadplegen archieven, kaartmateriaal en uitvoeren locatiebezoek).
Op 14 oktober 2015 is een terreininspectie uitgevoerd door de heer R. Gardien en op 24
september 2015 is informatie opgevraagd bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Daarbij
zijn het milieuarchief, het tankarchief en het bodemarchief geraadpleegd.
2.1

Locatiebeschrijving

Het onderzoeksterrein is gelegen aan Molenweg 94 te Sliedrecht en is kadastraal bekend als
gemeente Sliedrecht, sectie G, nummer 2680. Het onderzoeksterrein heeft een oppervlakte van
2
circa 1.600 m .
Het terrein heeft de volgende topografische kenmerken: X= 111.536 en Y= 426.075. De ligging
van de locatie is weergegeven in bijlage A. In bijlage B is een situatietekening van het terrein
opgenomen en in bijlage F staan foto’s van de onderzoekslocatie die zijn genomen tijdens het
locatiebezoek en/of veldwerk.
De onderzoekslocatie is in gebruik als parkeerplaats/standplaats van containers en voertuigen.
2
Op de locatie is de aanleg van een vloeistofdichte verharding van circa 720 m gepland waar
bepaalde proeven met heistellingen gedaan gaan worden.
Uit de uitgevoerde bodemonderzoeken blijkt dat ter hoogte van de huidige onderzoekslocatie
sprake is van een sterke verontreiniging met zware metalen. De verontreiniging bevindt zich in
de toplaag en de voormalige waterbodem (slibhoudende kleilaag) die van ‘nature’ al
verontreinigd is. Het verontreinigde slib is afgezet vanuit de rivieren op de voormalige griend. De
omvang van de sterk verontreinigde ondergrond (gehalten boven de interventiewaarde) wordt
2
geschat op circa 7.000 m . De omvang van de sterk verontreinigde bovengrond/ ophooglaag
2
wordt geschat op circa 10.200 m . Verder zijn in de grond verontreinigingen met PAK en
minerale olie aangetroffen en in het grondwater verontreinigingen met zware metalen, aromaten
en PAK. Op grond van de risicobeoordeling is bij het huidige en toekomstige gebruik
(bedrijfsterrein) de sanering als niet spoedeisend aangemerkt, zodat niet met spoed hoeft te
worden gesaneerd.
Volgens mondeling verstrekte informatie van de opdrachtgever zijn, voor zover bekend, geen
gedempte sloten en/of koolaspaden aanwezig. Tijdens de locatie-inspectie zijn geen
verzakkingen, ophogingen, verkleuringen, brandplekken en/of asbestverdacht materiaal op de
bodem aangetroffen. Ook zijn geen activiteiten en/of bronnen aangetroffen die vanuit het
oogpunt van bodemverontreiniging als verdacht worden aangemerkt.
2.2

Historische informatie

2.2.1 Archieven gemeente
Op 2 oktober 2015 zijn de archieven van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid geraadpleegd,
zie bijlage H. Ook heeft de opdrachtgever een drietal onderzoeken aangeleverd die op de locatie
zijn uitgevoerd. Daarin zijn van de onderzoekslocatie en de nabije omgeving de volgende
relevante gegevens aangetroffen:
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Bodemarchief
Op en in de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn in het verleden een aantal
bodemonderzoeken uitgevoerd. Een opsomming van de meest relevante onderzoeken is
onderstaand weergegeven.


Actualiserend (asbest)bodemonderzoek uit 2007 (Geofox-Lexmond B.V., projectnummer
20071538/PAMU d.d. 09-11-2007). Deellocatie 1, het terrein ten zuidwesten en voormalig
griend (zandplaat), uit dit onderzoek is ter hoogte van onderhavig onderzoek gelegen. De
zandige ophooglaag (0-300 cm-mv) is plaatselijk licht verontreinigd met zware metalen,
PAK en minerale olie. Zintuiglijk als analytisch is geen asbest aangetoond. De kleiige
ondergrond (vanaf 300 cm-mv) is sterk verontreinigd met zware metalen, matig
verontreinigd met PAK en licht verontreinigd met minerale olie. Het grondwater is licht
verontreinigd met chroom. In het verleden is dit terreindeel opgehoogd en in gebruik
geweest als stortplaats. De omvang van de sterke verontreiniging met zware metalen
3
bedraagt circa 1.750 m ;



Actualiserend- en nader onderzoek uit 2009 (Geofox-Lexmond B.V., projectnummer
20081175/EBIJ d.d. 10-04-2009). Deellocatie 1, het terrein van onderhavig onderzoek, is
aanvullend onderzocht. In de toplaan van 15-60 cm-mv is zintuiglijk puin waargenomen. De
bovenste laag van 0-300 cm-mv is heterogeen licht verontreinigd met zware metalen, PAK
en minerale olie. Het gehalte aan chroom overschrijdt de interventiewaarde en de gehaltes
lood en zink de tussenwaarde. Asbest is zowel zintuiglijk als analytisch niet aangetoond. De
2
sterke verontreiniging met chroom bevindt zich over een oppervlak van circa 8.500 m en
bevindt zich tot circa 100 tot 120 cm-mv diep. De bovengrond is over een volume van circa
3
10.200 m sterk verontreinigd met zware metalen. De kleiige ondergrond van 300-350 cmmv is sterk verontreinigd met zware metalen en matig verontreinigd met PAK. De kleilaag is
over de gehele locatie heterogeen sterk tot matig verontreinigd met zware metalen en PAK.
Tevens komt plaatselijk een lichte verontreiniging met minerale olie voor. De omvang van de
3
sterke verontreiniging wordt geschat op circa 7.000 m . Het grondwater is licht verontreinigd
met chroom, xylenen, naftaleen en anthraceen (PAK);



Raamsaneringsplan uit 2009 (Geofox-Lexmond B.V., projectnummer 20072755/PAMU d.d.
10-09-2009). De immobiele verontreinigingen (zware metalen en PAK) worden afgegraven
en afgevoerd. De wijze waarop de mobiele verontreiniging (minerale olie) wordt gesaneerd
is afhankelijk van de toekomstige ontwikkeling ter plaatse van deze deellocatie. Gekozen
kan worden voor een conventionele aanpak of een in-situ variant.

Milieuarchief
Op de locatie zijn in het verleden de volgende bedrijfsactiviteiten geregistreerd:
 Woonbotenwerf, grof- en scheepssmederij en smederij, periode 1911;
 Scheepswerf voor nieuwbouw en reparatie schepen, periode 1923;
 Machine en apparatenreparatiebedrijf, periode 1966;
 Stortplaats puin en/of bouw- en sloopafval op land, periode 1981;
 Timmerwerkplaats, periode 1984;
 Kunstoffenproduktenindustrie, periode na 1984.
Tankarchief
Ter plaatse en in de directe omgeving zijn voor zover bekend geen ondergrondse tanks
aanwezig (geweest).
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Bodemloket

Op basis van deze website blijkt dat van de onderzoekslocatie en de directe omgeving
informatie voor handen is, de gegevens zijn opgenomen in bijlage H.
2.2.3

Kaartmateriaal

De volgende kaarten zijn geraadpleegd:






Grote Historische Atlas van Nederland, schaal 1:50.000, d.d. 1839-1859;
Grote Historische Atlas van Zuid-Holland, schaal 1:25.000, d.d. 1905;
Grote Provincie Atlas, d.d. 1990;
Google Earth;
www.watwaswaar.nl.

Daarnaast zijn de volgende luchtfotokaarten geraadpleegd:


Luchtfoto Atlas Zuid-Holland, schaal 1:14:000, Uitgeverij 12 Provinciën, d.d. 2003;

Op basis van het kaart- en fotomateriaal blijkt het volgende:



2.3

De onderzoekslocatie bevindt zich in het havengebied;
e
In de 18 eeuw had het gebied een industriële bestemming;
De onderzoekslocatie ligt op een voormalige zandbank (griend).
Geo(hydro)logisch onderzoek

De navolgende informatie is ontleend aan de Grondwaterkaart van Nederland, (Grondwaterkaart
van Nederland, West-Braband 43 oost – 44 west), december 1976. Deze is uitgegeven door het
Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen - TNO. Tevens is gebruik gemaakt
van de Provinciale Milieuverordening Zuid-Holland (mei 2013).
Tabel 1. Regionale bodemopbouw en geohydrologie
Diepte (m-NAP)

Geohydrologische samenstelling

Bodemkundige samenstelling

0 - 27

Deklaag

Zandige klei, middel fijn t/m uiterst fijn
zand met kleibrokjes of plantenresten

27 – 37

1e watervoerende pakket

Matig grof t/m matig fijn zand

37 - 88

Scheidende laag

Zandige klei en uiterst fijn t/m matig grof
zand

Het freatisch grondwater bevindt zich op een diepte van circa 2,20 meter minus maaiveld. De
stromingsrichting van het freatisch grondwater is op basis van de beschikbare informatie niet
éénduidig vast te leggen. De stromingsrichting van het eerste watervoerende pakket is regionaal
zuidelijk gericht.
Voor het gebied waarbinnen de onderzoekslocatie ligt is sprake van gerioleerd gebied.
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De onderzoekslocatie valt niet binnen een grondwaterbeschermingsgebied. Er zijn geen
gegevens bekend met betrekking tot grondwateronttrekkingen binnen en/of in de directe
omgeving van de onderzoekslocatie.
2.4

Bodemkwaliteitskaart Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

De onderzoekslocatie bevindt zich binnen de bodemkwaliteitsklasse boven- en ondergrond in de
zone “Industrie Heterogeen” van de Bodemkwaliteitskaart van de Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid (Bron: http://www.geosolutions.nl/sites/ozhz/).
2.5

Archeologie

Voor de onderzoekslocatie is geen Archeologische kaart van de gemeente Sliedrecht
beschikbaar.
2.6

Explosieven

Voor de onderzoekslocatie is geen kaart beschikbaar met niet gesprongen conventionele
explosieven.
2.7

Financieel – juridische aspecten

In het kader van de Woningwet dient bij aanvraag van een omgevingsvergunning een
verkennend bodemonderzoek te worden aangeleverd om na te gaan of de locatie geschikt is
voor het beoogde gebruik. Onderhavige onderzoek is in het kader van deze aanvraag
uitgevoerd. De kadastrale gegevens zijn opgenomen in bijlage A.
Op de locatie is niet bekend dat er sprake is van een calamiteit of overtreding van voorschriften
in het kader van de Wm, Wbb en/of andere milieuwetgeving.
2.8

Conclusies en onderzoekshypothese

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek, de voormalige uitgevoerde
bodemonderzoeken op de onderzoekslocatie en de hierbij aangetroffen sterke tot matige
verontreinigingen met zware metalen en PAK in de bovengrond en slibhoudende kleilaag, wordt
de onderzoekslocatie als verdacht beschouwd. Teneinde de hypothese te toetsen worden de
gehele onderzoekslocatie onderzocht conform de strategie VED-HE zoals genoemd in de NEN
5740.
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ONDERZOEKSSTRATEGIE

Gezien de doelstelling en de resultaten van het vooronderzoek is, bij het opzetten van het
onderzoek, uitgegaan van een verkennend bodemonderzoek gebaseerd op de NEN 5740 voor
een verdachte locatie met een oppervlakte van circa 1.600 m².
De te plaatsen boringen en uit te voeren chemische analyses zijn in onderstaande tabel
weergegeven. Alle veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000.
Tabel 2. Onderzoeksstrategie
Verdachte
deellocatie

Veldwerkzaamheden
boringen en peilbuis

Chemische analyses

1.500 ≤ 2.000

boringen

en peilbuis

grond

grondwater

circa 1.600 m2

10 x tot 50 cm-verdachte
laag (tot circa 550 cm-mv)

1

3 x NEN pakket

1 x NEN pakket

2 x tot 200 cm-mv

Van het opgeboorde materiaal worden per grondsoort monsters genomen tot een maximaal
traject van 50 cm per monster. De vrijkomende grond wordt zintuiglijk beoordeeld op geur, kleur
en het voorkomen van bijzonderheden.
Tijdens het veldwerk wordt gelet op de mogelijke aanwezigheid van asbestverdacht materiaal op
of in de bodem.
Van de verkregen monsters van boven- en ondergrond worden op het laboratorium mengmonsters samengesteld of zijn individuele monsters geselecteerd. De grond(meng)monsters en
grondwatermonsters worden, indien geen afwijkingen optreden, vervolgens geanalyseerd op de
parameters zoals omschreven in de opzet.
Het grondwater wordt minimaal zeven dagen na het plaatsen van de peilbuis bemonsterd en
geanalyseerd. Tijdens het plaatsen van de peilbuis en het bemonsteren van het grondwater is
de grondwaterstand, troebelheid, temperatuur, elektrische geleidbaarheid en zuurgraad
gemeten.
De chemische analyses van de grond en het grondwater worden uitgevoerd door Eurofins
Analytico Laboratories B.V. te Barneveld. Dit laboratorium is geaccrediteerd door de Raad voor
Accreditatie en staat geregistreerd onder nummer L010. Bij de chemische analyses wordt
gebruik gemaakt van de voorbehandelings-, opwerkings- en analysemethoden zoals
beschreven in diverse, geldende NEN-normen.
De NEN-pakketten zijn als volgt samengesteld:


NEN pakket grond:
organisch stof, lutum, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink,
som PCB, som PAK en minerale olie;



NEN pakket grondwater:
barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, minerale olie, vluchtige
aromatisch koolwaterstoffen en vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen.

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem, worden de gemeten gehalten omgerekend
naar de waarden voor standaardbodem (10% organisch stof en 25% lutum). Deze omgerekende
waarden kunnen vervolgens worden vergeleken met in bijlage I van de Circulaire
Bodemsanering 2013 opgenomen waarden.
________________________________________________________________________________________________
Ingenieursbureau Mol
Verkennend bodemonderzoek Molendijk 94 te Sliedrecht

Projectnummer: A0736

4

RESULTATEN

4.1

Veldwerk

9

Het plaatsen van de boringen en de peilbuis is onder leiding van de heer J.D. Hilgerson op 16
oktober 2015 uitgevoerd. Het grondwater uit de peilbuis is door de heer B. van der Ploeg
bemonsterd op 23 oktober 2015.
De heren Hilgerson en Van der Ploeg zijn erkende monsternemers welke worden geaudit door
Eerland Certificatie te Geldermalsen.
Alle veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 en de daarbij horende VKB
protocollen 2001 en 2002, zoals vermeld in bijlage G. De mechanische boringen zijn uitgevoerd
conform de BRL SIKB 2100 en de daarbij behorende VKB protocol 2101, zoals vermeld in
bijlage G.
In totaal zijn 13 boringen verricht (nummers 01 t/m 13). Boring 09 is ten behoeve van de
bemonstering van het grondwater afgewerkt met een peilbuis. De plaats van de boringen en
peilbuis staat weergegeven in bijlage B.
De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat vanaf het maaiveld tot circa 50
cm-mv uit asfalt met hieronder een funderingslaag bestaande uit grind, sintels en baksteen.
Vanaf circa 50-300 cm-mv bestaat de bodem uit matig fijn, zwak siltig zand. Plaatselijk is tevens
een zwak tot sterk zandige kleilaag van circa 50-100 cm-mv waargenomen. De bodemopbouw
bestaat van circa 300-500 cm-mv uit een matig tot sterk slibhoudende kleilaag. Hieronder is van
circa 500 cm-mv tot de maximale boordiepte van 550 cm-mv een matig fijn, zwak siltige
zandlaag waargenomen. De boorstaten zijn opgenomen in bijlage E. In tabel 3 zijn de zintuiglijk
waargenomen bodemvreemde bijmengingen weergegeven.
Tabel 3. Bijmengingen
Boring
02
03
04
05
05
06
06
07
08
09
10
10
11
11
12

Diepte boring
(m -mv)
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50

Traject
(m -mv)
4,00 - 4,50
4,00 - 4,50
4,00 - 4,50
1,00 - 1,50
3,50 - 4,00
3,00 - 3,50
3,50 - 4,00
4,00 - 5,00
4,00 - 4,50
3,50 - 4,00
3,00 - 3,50
4,00 - 5,00
3,50 - 4,00
4,00 - 4,50
3,00 - 4,00

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden
Zand
Klei
Klei
Klei
Klei
Klei
Klei
Klei
Klei
Klei
Klei
Klei
Klei
Klei
Klei

matig slibhoudend
sterk slibhoudend
sterk slibhoudend
zwak slibhoudend
matig slibhoudend
zwak slibhoudend, zwak leisteenhoudend
sterk slibhoudend
matig slibhoudend
sterk slibhoudend
sterk slibhoudend
zwak slibhoudend
matig slibhoudend
zwak slibhoudend, zwak koolashoudend
sterk slibhoudend
sterk slibhoudend

Tijdens de veldwerkzaamheden is geen asbestverdacht materiaal op (de bodem) of in de grond
waargenomen.Het vermelden van aan- of afwezigheid van asbest in de grond wordt door het
bevoegd gezag verplicht gesteld in de rapportage van een verkennend bodemonderzoek
conform de NEN 5740. Nadrukkelijk willen wij vermelden dat onderhavig verkennend
bodemonderzoek geen asbest in grond onderzoek conform de NEN 5707 en/of 5897 betreft.
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In tabel 4 staan de zintuiglijke waarnemingen tijdens de monstername en de resultaten van de
veldmetingen weergegeven zoals deze zijn gemeten bij het bemonsteren van het grondwater.
Het betreft de grondwaterstand (GWS) ten opzichte van het maaiveld, de troebelheid (NTU), de
elektrische geleidbaarheid (EC) en de zuurgraad (pH).
Tabel 4. Veldmetingen bij bemonsteren grondwater
Peilbuis
09

Filterstelling
(cm -mv)
300 - 400

GWS
bij plaatsing
(cm-mv)
300

GWS bij
bemonstering
(cm-mv)
220

Troebelheid
(NTU)

EC
(µS/cm)

5,73

1110

pH
6,93

Opmerking
-

De gemeten pH, EC en NTU zijn normale waarden voor een natuurlijke situatie in deze
omgeving.
4.2

Laboratoriumonderzoek

Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd conform de voorgestelde opzet.
In het laboratorium zijn drie grond(meng)monsters samengesteld. Bij de samenstelling van
mengmonsters is rekening gehouden met de diepte van het bemonsteringstraject, de
aangetroffen bodemsoort en de zintuiglijke waarnemingen.
Tabel 5. Monsterselectie
Analysemonster
mm1

Traject
(cm -mv)
50 - 100

m2
mm3

350 - 400
350 - 450

Deelmonsters

Analysepakket

01 (0,50 - 1,00)
06 (0,50 - 1,00)
10 (0,50 - 1,00)
12 (0,50 - 1,00)
11 (3,50 - 4,00)
03 (4,00 - 4,50)
04 (4,00 - 4,50)
08 (4,00 - 4,50)
12 (3,50 - 4,00)

Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos

Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos
Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos

De getoetste analyseresultaten zijn opgenomen in bijlage C. De analysecertificaten zijn
opgenomen in bijlage D.
4.2.1 Grond
De voor analyse geselecteerde grond(meng)monsters alsmede de resultaten van de toetsing
zijn samengevat in de volgende tabel.
Tabel 6. Gemeten concentraties t.o.v. toetsingswaarden in de grond (mg/kgds)
Analysemonster
mm1

Traject
(cm -mv)
50 - 100

m2

350 - 400

> AW (+index)

> I (+index)

PCB (som 7) (0,01)
Kobalt [Co] (0,02)
PCB (som 7) (0,09)
Minerale olie C10 - C40 (0,09)
Kobalt [Co] (0,05)
Nikkel [Ni] (0,23)
Koper [Cu] (0,55)
Cadmium [Cd] (0,39)
Kwik [Hg] (0,07)
Lood [Pb] (0,68)
PAK 10 VROM (0,38)

Zink [Zn] (2,37)
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Analysemonster
mm3

> AW
>I
Index

Traject
(cm -mv)
350 - 450

11

> AW (+index)

> I (+index)

PCB (som 7) (0,16)
Minerale olie C10 - C40 (0,08)
Kobalt [Co] (0,01)
Nikkel [Ni] (0,08)
Koper [Cu] (0,27)
Cadmium [Cd] (0,31)
Kwik [Hg] (0,05)
Lood [Pb] (0,4)
PAK 10 VROM (0,12)

Zink [Zn] (1,37)

: > Achtergrondwaarde
: > Interventiewaarde
: (GSSD - AW) / (I - AW)

4.2.2 Grondwater
De analyseresultaten van het grondwater zijn samengevat in de volgende tabel.
Tabel 7. Gemeten concentraties t.o.v. toetsingswaarden in het grondwater (µg/l)
Watermonster
09-1-1
>S
>I
Index

4.3

Filterdiepte
(cm -mv)
300 - 400

> S (+index)
Barium [Ba] (0,05)

> I (+index)
-

: > Streefwaarde
: > Interventiewaarde
: (GSSD - AW) / (I - AW)

Bespreking resultaten

Grond
In het zintuiglijk schone grondmengmonster van de bovengrond (mm1: boring 01, 06, 10 en 12
van 50-100 cm-mv) is een lichte verontreiniging met kobalt en PCB aangetroffen. In het zwak
slib- en koolashoudende grondmonster van de kleiige ondergrond (m2: boring 11 van 350-400
cm-mv) is een sterke verontreiniging met zink, een matige verontreiniging met koper en lood en
een lichte verontreiniging met cadmium, kobalt, kwik, nikkel, PAK, PCB en minerale olie
aangetroffen. In het sterk slibhoudende grondmengmonster van de kleiige ondergrond (mm3:
boring 03, 04, 08 en 12 van 350-450 cm-mv) is een sterke verontreiniging met zink en een lichte
verontreiniging met cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, nikkel, PAK, PCB en minerale olie
aangetroffen.
Grondwater
In het grondwater is een lichte verontreiniging met barium aangetoond.
4.4

Overweging resultaten

Uit het verkennend onderzoek blijkt dat de gehalten zink, lood en koper in de grond, de tussenen/of interventiewaarde overschrijden. Conform het gestelde in de Wet bodembescherming dient
bij overschrijding van minimaal de tussenwaarde een nader onderzoek te worden verricht naar
ernst en omvang van de verontreiniging.
Indien op basis van het nader onderzoek blijkt dat één van de betreffende parameters in een
3
3
bodemvolume van tenminste 25 m grond en/of 100 m grondwater de interventiewaarde
overschrijdt, dan is volgens eerder genoemde wetgeving sprake van een geval van ernstige
bodemverontreiniging. In dat geval is sprake van een saneringsnoodzaak. De spoedeisendheid
van saneren is afhankelijk van de actuele humane, ecologische en verspreidingsrisico’s.
________________________________________________________________________________________________
Ingenieursbureau Mol
Verkennend bodemonderzoek Molendijk 94 te Sliedrecht

Projectnummer: A0736

4.5

12

Afwijkingen ten opzichte van de norm

Onderhavig onderzoek is gebaseerd op NEN 5740. In onderstaande tabel worden eventuele
afwijkingen ten opzichte van de genoemde norm weergegeven:
Tabel 8: afwijkingen
Deel van het onderzoek:

Opmerking:

Onderzoeksstrategie

Gebaseerd op de norm.

Veldwerk

Geen afwijking.

Grondanalyses

Voor mm1 en m2 kan PCB 28 positief beïnvloed worden door PCB 31. Dit is een
opmerking, geen afwijking.

Grondwaterbemonstering

Geen afwijking.

Grondwateranalyses

Geen afwijking.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In opdracht van Ingenieursbureau Mol is door Ingenieursbureau Mol op de locatie Molendijk 94
te Sliedrecht een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd gebaseerd op de NEN 5740.
Het terrein wordt onderzocht in verband met de voorgenomen aanleg van een vloeistofdichte
verharding.
Het doel van het verkennend bodemonderzoek in deze situatie is het bepalen van de aard van
de heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van monsterneming. Tevens wordt
vastgesteld of de concentraties van de vermoede verontreinigende stof in de grond en het
freatisch grondwater boven respectievelijk de achtergrondwaarde en de streefwaarde worden
aangetroffen.
5.1

Conclusies

Op basis van de resultaten van het verkennend onderzoek wordt het volgende geconcludeerd:





De zintuiglijk schone bovengrond, onder het asfalt en de funderingslaag, is licht
verontreinigd met kobalt en PCB;
De plaatselijke zwak slib- en koolashoudende kleiige ondergrond is sterk verontreinigd
met zink, matig verontreinigd met koper en lood en licht verontreinigd met cadmium,
kobalt, kwik, nikkel, PAK, PCB en minerale olie;
De sterk slibhoudende kleiige ondergrond is sterk verontreinigd met zink en licht
verontreinigd met cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, nikkel, PAK, PCB en minerale olie;
Het grondwater is licht verontreinigd met barium.

De in het verleden opgebrachte sliblaag, waargenomen tussen circa 300 tot 500 cm-mv, is
zoals verwacht sterk tot matig verontreinigd met enkele zware metalen.
Opgemerkt wordt dat indien bijvoorbeeld bij herinrichtingswerkzaamheden grond vrijkomt die
niet ter plaatse kan worden hergebruikt er restricties gelden ten aanzien van het hergebruik.
5.2

Aanbeveling

Geadviseerd wordt om onderhavige rapportage in het kader van de aanvraag voor een
omgevingsvergunning voor te leggen aan het bevoegd gezag met het verzoek of zij kunnen
instemmen met de resultaten en conclusies.
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ALGEMENE OPMERKINGEN

Geadviseerd wordt om bij werkzaamheden in de bodem alert te blijven op waarneembare
bijzonderheden die kunnen duiden op eventuele verontreinigingen.
Het onderhavige onderzoek beschrijft de huidige kwaliteit van de bodem. Wij wijzen u erop dat
het uitgevoerde onderzoek een momentopname is. Beïnvloeding van de bodemkwaliteit kan
alsnog plaatsvinden na uitvoering van dit onderzoek. Naarmate de periode tussen de uitvoering
van dit onderzoek en het gebruik van de resultaten langer wordt, kan dit van invloed zijn op de
representativiteit van dit document.
Bij het interpreteren van de onderzoeksresultaten dient rekening te worden gehouden met het
feit dat analyses uitgevoerd kunnen zijn op basis van mengmonsters. Het is derhalve niet uit te
sluiten dat lokaal hogere concentraties aan verontreinigingen voorkomen.
Tevens is het niet onmogelijk dat plaatselijk verontreinigingen voorkomen die niet gedetecteerd
zijn. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van een beperkt aantal monsters, genomen op een
beperkt aantal plaatsen.
Afvoer en hergebruik van grond (en bouwstoffen) naar elders is onderhevig aan de geldende
wettelijke bepalingen.
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Bijlage A:
Ligging onderzoekslocatie en kadastrale gegevens

Projectcode: A0736

Uittreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: A0736

2680

0m

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
25 Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie
Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 24 september 2015
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

12345

10 m

50 m

Schaal 1:1000
Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

SLIEDRECHT
G
2680

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Bijlage B:
Overzichtstekening onderzoekslocatie

Projectcode: A0736

Projectcode: A0736

F3

F4

01
02
04

05
F5

03
08
09
10

11

06
F6

07
V

12
13

F1

F2

Projectnr: A0736
Getekend door: LKR

IHC Onroerend Goed B.V.

Veldwerk door: JHI
Datum uitvoering: 16-10-2015
Formaat: A3

0

10 m
1: 500

Verkennend bodemonderzoek
Molendijk 94
Sliedrecht

Bijlage C:
Toetsingsresultaten

Projectcode: A0736

Toetsingscriteria
Bij de beoordeling en interpretatie van de resultaten is gebruik gemaakt van de toetsingswaarden zoals
gehanteerd in het Besluit bodemkwaliteit en de Circulaire Bodemsanering. Voor de grond wordt
onderscheid gemaakt in achtergrond- en interventiewaarden. Voor grondwater wordt gesproken over
streef- en interventiewaarden. Deze waarden, zoals opgenomen in eerder genoemde documenten, zijn
richtwaarden voor de beoordeling van de concentratieniveaus van diverse verontreinigingen in de
bodem.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie niveaus:

achtergrond- (AW) en of streefwaarde (S-waarde)
De achtergrondwaarde betreft landelijk vastgestelde generieke waarden voor een goede
bodemkwaliteit.
De streefwaarde geldt als de concentratie aan stoffen in het grondwater die op grond van natuurlijk
voorkomen is te verwachten.

tussenwaarde
De tussenwaarde is te bezien als de waarde waarboven in ieder geval een (nader) onderzoek gewenst
is. Deze waarde wordt berekend als het gemiddelde van de som van de afzonderlijke achtergrond- en
interventiewaarden voor de grond en van de streef- en interventiewaarde voor het grondwater.

interventiewaarde (I-waarde)
De interventiewaarde is te beschouwen als de grens waarboven het noodzakelijk is om op korte termijn
tot een saneringsonderzoek en een beslissing omtrent het in voorbereiding nemen van sanerende
maatregelen te komen. Ook de interventiewaarden zijn afhankelijk gesteld van het bodemtype.
De toetsingswaarden kunnen voor sommige verontreinigingen afhankelijk zijn van de grondsoort,
aangezien in bepaalde grondsoorten van nature hogere concentraties kunnen voorkomen. De
toetsingswaarden zijn dan afhankelijk van het lutum- (kleimineralen) en/of humusgehalte (organische
stof) van de bodem.
Om de mate van verontreiniging aan te geven wordt bij de evaluatie van de resultaten onderstaande
terminologie gebruikt:

niet verontreinigd:
concentratie van de geanalyseerde stoffen is lager dan of gelijk aan de AW- of streefwaarde.

licht verontreinigd:
concentratie van de geanalyseerde stoffen is hoger dan de AW- of streefwaarde maar lager dan of
gelijk aan de T-waarde.

matig verontreinigd:
concentratie van de geanalyseerde stoffen is hoger dan de T-waarde maar lager dan of gelijk aan de Iwaarde.

sterk verontreinigd:
concentratie van de geanalyseerde stoffen is hoger dan de I-waarde.
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Tabel 1: Aangetoonde gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster
Certificaatcode
Boring(en)
Traject (m -mv)
Humus
Lutum
Datum van toetsing
Monsterconclusie
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3

% ds
% ds

mm1
2015116231
01, 06, 10, 12
0,50 - 1,00
0,70
2,0
22-10-2015
Voldoet aan Achtergrondwaarde

Meetw
METALEN
Cadmium [Cd]
Kobalt [Co]
Koper [Cu]
Lood [Pb]
Molybdeen [Mo]
Nikkel [Ni]
Zink [Zn]
Kwik [Hg]
Barium [Ba]

GSSD

Index

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,2
5,3
<5
12
<1,5
8,1
36
<0,05
28

<0,2
18,6
<7 -0,22
19 -0,06
<1,1
23,6
85 -0,09
<0,05
109 (6)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,05
<0,05
0,12
0,17
0,099
0,16
0,13

<0,04
<0,04
0,12
0,17
0,099
0,16
0,13
1,5
0,34
0,2
0,17

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (7) (som, 0.7 factor)
PCB (som 7)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,0012
<0,001
0,0011
0,0058

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C16 - C21
Minerale olie C21 - C30
Minerale olie C30 - C35
Minerale olie C35 - C40
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C10 - C40
Minerale olie C12 - C16

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

OVERIG
Droge stof
Lutum
Organische stof (humus)

% m/m
%
%

PAK
Naftaleen
Anthraceen
Fenanthreen
Benzo(a)pyreen
Benzo(k)fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Benzo(g,h,i)peryleen
PAK 10 VROM
Fluorantheen
Chryseen
Benzo(a)anthraceen
Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 facto

Projectcode: A0736

0,34
0,2
0,17
1,5

<5
<11
<5
<6
3,5
<35
<5

92,9
2,0
0,70

Meetw

-0,03
0,02

-0
-0,18
-0

4,4
13
88
300
<1,5
29
1000
2,2
420

0,46
0,99
2
1,9
0,97
1,4
1,2
0
3,2
2,3
2
16

<0,004
<0,004
<0,004
<0,004
0,0060
<0,004
0,0055
0,029

m2
2015116231
11
3,50 - 4,00
8,0
10
22-10-2015
Overschrijding Interventiewaarde

0,014
0,017
0,017
0,014
<0,001
0,014
0,008
0,085
0,01

GSSD

Index

5,4
24 0,05
122 0,55
374 0,68
<1,1
50 0,23
1512 2,37
2,7
804 (6)

mm3
2015116231
03, 04, 08, 12
3,50 - 4,50
4,7
16
22-10-2015
Overschrijding Interventiewaarde

Meetw

0,39

-0

0,07

3,5
12
61
200
<1,5
29
690
1,6
340

0,46
0,99
2
1,9
0,97
1,4
1,2
16 0,38
3,2
2,3
2

0,16
0,4
0,63
0,67
0,36
0,49
0,43

0,018
0,021
0,021
0,018
<0,001
0,018
0,010

0,015
0,016
0,014
0,0089
0,0082
0,015
0,0056
0,083

0,11

1,3
0,87
0,75
6,1

0,09

GSSD

Index

4,5
17 0,01
81 0,27
242 0,4
<1,1
40 0,08
933 1,37
1,9
490 (6)

0,16
0,4
0,63
0,67
0,36
0,49
0,43
6,1
1,3
0,87
0,75

0,31

-0

0,05

0,12

0,032
0,034
0,030
0,0189
0,0174
0,032
0,0119
0,18

18 (6)
39 (6)
18 (6)
21 (6)
17,5 (6)
<123 -0,01
18 (6)

92
260
97
28
4,1
500
23

115 (6)
325 (6)
121 (6)
35 (6)
5,1 (6)
625 0,09
29 (6)

42
130
60
19
3,1
270
11

89 (6)
277 (6)
128 (6)
40 (6)
6,6 (6)
574 0,08
23 (6)

92,9 (6)

67,9
10
8,0

67,9 (6)

65,6
16
4,7

65,6 (6)

0,16

Grondmonster
Certificaatcode
Boring(en)
Traject (m -mv)
Humus
Gloeirest

---------<
8,88
<=T
8,88
8,88
6
#
GSSD
Index

mm1
2015116231
01, 06, 10, 12
0,50 - 1,00
% ds
0,70
% (m/m)
99,3
ds

: Geen toetsnorm aanwezig
: kleiner dan de detectielimiet
: <= Achtergrondwaarde
: Kleiner of gelijk aan Tussenwa
: <= Interventiewaarde
: > Interventiewaarde
: Heeft geen normwaarde
: verhoogde rapportagegrens
: Gestandaardiseerde meetwaarde
: (GSSD - AW) / (I - AW)
- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -
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m2
2015116231
11
3,50 - 4,00
8,0
91,3

mm3
2015116231
03, 04, 08, 12
3,50 - 4,50
4,7
94,2

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
AW

WO

IND

I

METALEN
Cadmium [Cd]
Kobalt [Co]
Koper [Cu]
Lood [Pb]
Molybdeen [Mo]
Nikkel [Ni]
Zink [Zn]
Kwik [Hg]

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

0,6
15
40
50
1,5
35
140
0,15

1,2
35
54
210
88
39
200
0,83

4,3
190
190
530
190
100
720
4,8

13
190
190
530
190
100
720
36

PAK
PAK 10 VROM

mg/kg ds

1,5

6,8

40

40

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)

mg/kg ds

0,02

0,04

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40

mg/kg ds
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190

190

0,5

500

1

5000

Tabel 3: Aangetroffen gehaltes in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Watermonster
Datum
Filterdiepte (m -mv)
Datum van toetsing
Monsterconclusie
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3

09-1-1
23-10-2015
3,00 - 4,00
26-10-2015
Overschrijding Streefwaarde

Meetw
METALEN
Cadmium [Cd]
Kobalt [Co]
Koper [Cu]
Lood [Pb]
Molybdeen [Mo]
Nikkel [Ni]
Zink [Zn]
Kwik [Hg]
Barium [Ba]
AROMATISCHE
VERBINDINGEN
Benzeen
Ethylbenzeen
Tolueen
Xylenen (som)
meta-/para-Xyleen (som)
ortho-Xyleen
Styreen (Vinylbenzeen)
Xylenen (som, 0.7 factor)
BTEX (som)
Som 16 Aromatische
oplosmiddelen
PAK
Naftaleen
PAK 10 VROM
GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
Dichloorpropanen (0,7 som,
1,1+1,2+1,3)
Dichloormethaan
Trichloormethaan
(Chloroform)
Tribroommethaan
(bromoform)
Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,2-Dichloorpropaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
cis + trans-1,2Dichlooretheen
1,1-Dichlooretheen
cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Vinylchloride
1.2-Dichloorethenen (som,
0.7 facto
CKW (som)
1,3-Dichloorpropaan
1,1-Dichloorpropaan
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GSSD

Index

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<0,2
<2
<2
<2
<2
<3
19
<0,05
77

<0,1
<1 -0,24
<1 -0,23
<1 -0,23
<1 -0,01
<2 -0,22
19 -0,06
<0,04
77 0,05

-0,05

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

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

<0,1
<0,1
<0,1
<0,21
<0,1
<0,1
<0,1

-0
-0,03
-0,01
0

µg/l
-

<0,02

µg/l

0,42

<0,2
<0,1
<0,2
0,21
<0,9

-0,04

-0,02

0,6 (6)
<0,77 (2,14)

<0,01
0
<0,00020 (11)

µg/l
µg/l

<0,2
<0,2

<0,1
<0,1

µg/l

<0,2

<0,1 (14)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

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

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,14

0,01
-0,01
-0,02

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
0,14

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

0,01

µg/l
µg/l
µg/l

<1,6
<0,2
<0,2

<0,1
<0,1

0
-0,01

0
0
-0,05
0
0,01

0,02

Watermonster
Datum
Filterdiepte (m -mv)
Datum van toetsing
Monsterconclusie
Dichloorpropaan

µg/l

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C16 - C21
Minerale olie C21 - C30
Minerale olie C30 - C35
Minerale olie C35 - C40
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C10 - C40
Minerale olie C12 - C16

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

---------<
8,88
8,88
8,88
>T
11
14
2
6
#
GSSD
Index

09-1-1
23-10-2015
3,00 - 4,00
26-10-2015
Overschrijding Streefwaarde
<0,42

<10
<15
<10
<10
<10
<50
<10

-0

7 (6)
11 (6)
7 (6)
7 (6)
7 (6)
<35 -0,03
7 (6)

: Geen toetsnorm aanwezig
: kleiner dan de detectielimiet
: <= Streefwaarde
: > Streefwaarde
: > Interventiewaarde
: Groter dan Tussenwaarde
: Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
: Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
: Enkele parameters ontbreken in de som
: Heeft geen normwaarde
: verhoogde rapportagegrens
: Gestandaardiseerde meetwaarde
: (GSSD - S) / (I - S)
- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -

Projectcode: A0736

Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
S

Indicatief

I

METALEN
Cadmium [Cd]
Kobalt [Co]
Koper [Cu]
Lood [Pb]
Molybdeen [Mo]
Nikkel [Ni]
Zink [Zn]
Kwik [Hg]
Barium [Ba]

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

0,4
20
15
15
5
15
65
0,05
50

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen
Ethylbenzeen
Tolueen
Xylenen (som)
Styreen (Vinylbenzeen)
Som 16 Aromatische oplosmiddelen

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

0,2
4
7
0,2
6

PAK
Naftaleen

µg/l

0,01

70

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)
Tribroommethaan (bromoform)
Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
cis + trans-1,2-Dichlooretheen
1,1-Dichlooretheen
Vinylchloride
Dichloorpropaan

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

0,01
6
0,01
7
7
0,01
0,01
24
0,01
0,01
0,01
0,01
0,8

1000
400
630
10
900
400
300
130
500
40
20
10
5
80

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40

µg/l

50

Projectcode: A0736

6
100
75
75
300
75
800
0,3
625

30
150
1000
70
300
150

600

Bijlage D:
Analysecertificaten

Projectcode: A0736

Ingenieursbureau Mol
T.a.v. L. Kruse
De Lierseweg 2
2291 PD WATERINGEN

Analysecertificaat
Datum: 21-Oct-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2015116231/1
A0736
Molendijk 94 Sliedrecht
16-Oct-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

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

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623
Site www.eurofins.nl
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monsternemer
Monstermatrix

A0736
Molendijk 94 Sliedrecht

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2015116231/1
16-Oct-2015
21-Oct-2015/11:07
A,B,C
1/2

Grond; Grond (AS3000)
Eenheid

Analyse

1

2

3

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

67.9

92.9

65.6

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

S

Droge stof

% (m/m)

S

Organische stof

% (m/m) ds

8.0

<0.7

4.7

Q

Gloeirest

% (m/m) ds

91.3

99.3

94.2

S

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m) ds

10.2

<2.0

15.5

Metalen

S

Barium (Ba)

mg/kg ds

420

28

340

S

Cadmium (Cd)

mg/kg ds

4.4

<0.20

3.5

S

Kobalt (Co)

mg/kg ds

13

5.3

12

S

Koper (Cu)

mg/kg ds

88

<5.0

61

S

Kwik (Hg)

mg/kg ds

2.2

<0.050

1.6

S

Molybdeen (Mo)

mg/kg ds

<1.5

<1.5

<1.5

S

Nikkel (Ni)

mg/kg ds

29

8.1

29

S

Lood (Pb)

mg/kg ds

300

12

200

S

Zink (Zn)

mg/kg ds

1000

36

690

Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds

4.1

3.5

3.1

Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds

23

<5.0

11

Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds

92

<5.0

42

Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds

260

<11

130

Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds

97

<5.0

60

Minerale olie (C35-C40)

mg/kg ds

28

<6.0

19

Minerale olie totaal (C10-C40)

mg/kg ds

500

<35

Minerale olie

S

Zie bijl.

Chromatogram olie (GC)

270
Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

S

PCB 28

mg/kg ds

0.014

S

PCB 52

mg/kg ds

S

PCB 101

mg/kg ds

1)

<0.0010

0.015

0.017

<0.0010

0.016

0.017

<0.0010

0.014

1)

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

Monster nr.

1

11 (350-400)

16-Oct-2015

8761515

2

10 (50-100) 01 (50-100) 06 (50-100) 12 (50-100)

15-Oct-2015

8761516

3

03 (400-450) 04 (400-450) 08 (400-450) 12 (350-400)

15-Oct-2015

8761517

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

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

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monsternemer
Monstermatrix

A0736
Molendijk 94 Sliedrecht

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2015116231/1
16-Oct-2015
21-Oct-2015/11:07
A,B,C
2/2

Grond; Grond (AS3000)

Analyse

Eenheid

1

2

3

S

PCB 118

mg/kg ds

0.014

<0.0010

0.0089

S
S

PCB 138

mg/kg ds

<0.0010

0.0012

0.0082

PCB 153

mg/kg ds

0.014

<0.0010

0.015

S

PCB 180

mg/kg ds

0.0080

0.0011

0.0056

S

PCB (som 7) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.085

0.0058

0.083

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S

Naftaleen

mg/kg ds

0.46

<0.050

0.16

S

Fenanthreen

mg/kg ds

2.0

0.12

0.63

S

Anthraceen

mg/kg ds

0.99

<0.050

0.40

S

Fluorantheen

mg/kg ds

3.2

0.34

1.3

S

Benzo(a)anthraceen

mg/kg ds

2.0

0.17

0.75

S

Chryseen

mg/kg ds

2.3

0.20

0.87

S

Benzo(k)fluorantheen

mg/kg ds

0.97

0.099

0.36

S

Benzo(a)pyreen

mg/kg ds

1.9

0.17

0.67

S

Benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

1.2

0.13

0.43

S

Indeno(123-cd)pyreen

mg/kg ds

1.4

0.16

0.49

S

PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds

16

1.5

6.1

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

1

11 (350-400)

16-Oct-2015

8761515

2

10 (50-100) 01 (50-100) 06 (50-100) 12 (50-100)

15-Oct-2015

8761516

3

03 (400-450) 04 (400-450) 08 (400-450) 12 (350-400)

15-Oct-2015

8761517

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

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

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Monster nr.

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015116231/1
Pagina 1/1
Monster nr.

Boornr

Omschrijving

Van

Tot

Barcode

Monsteromschrijving

8761515

11

10

350

400

0532410886

11 (350-400)

8761516

06

3

50

100

0532411283

10 (50-100) 01 (50-100) 06 (50-100)

8761516

12

3

50

100

0532410760

8761516

10

4

50

100

0532411184

8761516

01

3

50

100

0532410912

8761517

03

10

400

450

0532411198

8761517

04

10

400

450

0532410908

8761517

08

10

400

450

0532410938

8761517

12

9

350

400

0532410753

03 (400-450) 04 (400-450) 08 (400-4
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3770 AL Barneveld NL

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

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015116231/1
Pagina 1/1
Opmerking 1)

PCB 28 kan positief beïnvloed worden door PCB 31.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

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

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

.

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015116231/1

Pagina 1/1

Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Cryogeen malen AS3000

W0106

Voorbehandeling

Cf. AS3000

Droge Stof

W0104

Gravimetrie

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465

Organische stof (gloeirest)

W0109

Gravimetrie

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

Lutum (fractie < 2 µm)

W0171

Sedimentatie

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

Barium (Ba)

W0423

ICP-MS

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

Cadmium (Cd)

W0423

ICP-MS

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

Kobalt (Co)

W0423

ICP-MS

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

Koper (Cu)

W0423

ICP-MS

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

Kwik (Hg)

W0423

ICP-MS

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

Molybdeen (Mo)

W0423

ICP-MS

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

Nikkel (Ni)

W0423

ICP-MS

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

Lood (Pb)

W0423

ICP-MS

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

Zink (Zn)

W0423

ICP-MS

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

Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

W0202

GC-FID

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

Chromatogram MO (GC)

W0202

GC-FID

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703

PCB (7)

W0271

GC-MS

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

PAK (10 VROM)

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

PAK som AS3000/AP04

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
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3770 AL Barneveld NL

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

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8761515
Certificate no.: 2015116231
Sample description.: 11 (350-400)
V

C40

C35-C40

500

0

pA

1000

C30-C35

C21-30

C16-C21

C12-C16

C10-C12

500

C10

pA

1000

0
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

150

100

100

0
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

50

C40

C35-C40

C16-C21

C10-C12

C12-C16

50

0
0.5

0.6

0.7

0.8

0.9
Minutes

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

pA

150

C30-C35

200

C21-30

200

C10

pA

Minutes

Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8761517
Certificate no.: 2015116231
Sample description.: 03 (400-450) 04 (400-450) 08 (400-450) 12 (350-400
V

0

pA

500

C40

C35-C40

C30-C35

C21-30

C12-C16

500

C16-C21

1000

C10
C10-C12

pA

1000

0
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

150

100

100

0
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

50

C40

C12-C16

C35-C40

C16-C21

50

0
0.5

0.6

0.7

0.8

0.9
Minutes

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

pA

150

C30-C35

200

C21-30

200

C10
C10-C12

pA

Minutes

Ingenieursbureau Mol
T.a.v. O.M. Eversteijn
De Lierseweg 2
2291 PD WATERINGEN

Analysecertificaat
Datum: 26-Oct-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2015118960/1
A0736
Molendijk 94 Sliedrecht
23-Oct-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

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

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
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Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

A0736
Molendijk 94 Sliedrecht

Monsternemer
Monstermatrix

Boy Ploeg
Water; Water (AS3000)

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Eenheid

Analyse

2015118960/1
23-Oct-2015
26-Oct-2015/08:16
A,B,C
1/2

1

Metalen

S

Barium (Ba)

µg/L

77

S

Cadmium (Cd)

µg/L

<0.20

S

Kobalt (Co)

µg/L

<2.0

S

Koper (Cu)

µg/L

<2.0

S

Kwik (Hg)

µg/L

<0.050

S

Molybdeen (Mo)

µg/L

<2.0

S

Nikkel (Ni)

µg/L

<3.0

S

Lood (Pb)

µg/L

<2.0

S

Zink (Zn)

µg/L

19

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S

Benzeen

µg/L

<0.20

S

Tolueen

µg/L

<0.20

S

Ethylbenzeen

µg/L

<0.20

S

o-Xyleen

µg/L

<0.10

S

m,p-Xyleen

µg/L

<0.20

S

Xylenen (som) factor 0,7

µg/L

0.21

BTEX (som)

µg/L

<0.90

S

Naftaleen

µg/L

<0.020

S

Styreen

µg/L

<0.20

1)

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S

Dichloormethaan

µg/L

<0.20

S

Trichloormethaan

µg/L

<0.20

S

Tetrachloormethaan

µg/L

<0.10

S

Trichlooretheen

µg/L

<0.20

S

Tetrachlooretheen

µg/L

<0.10

S

1,1-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

S

1,2-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

S

1,1,1-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

S

1,1,2-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

S

cis 1,2-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

1

23-Oct-2015

09-1-1 09 (300-400)

Monster nr.

8770042

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
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TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

A0736
Molendijk 94 Sliedrecht

Monsternemer
Monstermatrix

Boy Ploeg
Water; Water (AS3000)
Eenheid

Analyse

S

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

trans 1,2-Dichlooretheen

µg/L

2015118960/1
23-Oct-2015
26-Oct-2015/08:16
A,B,C
2/2

1

<0.10

CKW (som)

µg/L

<1.6

S

Tribroommethaan

µg/L

<0.20

S

Vinylchloride

µg/L

<0.10

S

1,1-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

S

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

µg/L

0.14

S

1,1-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

1,2-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

1,3-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

Dichloorpropanen som factor 0.7

µg/L

0.42

Minerale olie (C10-C12)

µg/L

<10

Minerale olie (C12-C16)

µg/L

<10

Minerale olie (C16-C21)

µg/L

<10

Minerale olie (C21-C30)

µg/L

<15

Minerale olie (C30-C35)

µg/L

<10

Minerale olie (C35-C40)

µg/L

<10

Minerale olie totaal (C10-C40)

µg/L

<50

1)

Minerale olie

S

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

1

23-Oct-2015

09-1-1 09 (300-400)

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
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Monster nr.

8770042

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015118960/1
Pagina 1/1
Monster nr.

Boornr

Omschrijving

Van

Tot

Barcode

8770042

09

3

300

400

0680172594

8770042

09

1

300

400

0800402527

8770042

09

2

300

400

0680172604

Monsteromschrijving

09-1-1 09 (300-400)
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Pagina 1/1
Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015118960/1

Pagina 1/1

Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Xylenen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Aromaten (BTEXN)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Cadmium (Cd)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Barium (Ba)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cobalt (Co)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Styreen

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

VOCl (11)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Tribroommethaan (Bromoform)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Vinylchloride

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,1-Dichlooretheen

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

DiClEtheen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,1-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,2-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,3-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

DiChlprop. som AS300

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680

Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

W0215

LVI-GC-FID

Cf. pb 3110-5

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juli 2011.
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Bijlage E:
Boorstaten

Projectcode: A0736

Legenda (conform NEN 5104)
grind

klei

geur

Grind, siltig

Klei, zwak siltig

Grind, zwak zandig

Klei, matig siltig

Grind, matig zandig

Klei, sterk siltig

Grind, sterk zandig

Klei, uiterst siltig

Grind, uiterst zandig

Klei, zwak zandig

geen geur
zwakke geur
matige geur
sterke geur
uiterste geur

olie
geen olie-water reactie
zwakke olie-water reactie
matige olie-water reactie
sterke olie-water reactie
Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

zand

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

Zand, kleiïg

>1
>10
Zand, zwak siltig

>100

leem

>1000

Zand, matig siltig

Leem, zwak zandig

>10000

Zand, sterk siltig

Leem, sterk zandig

monsters
geroerd monster

Zand, uiterst siltig

overige toevoegingen
zwak humeus

veen
Veen, mineraalarm

matig humeus

Veen, zwak kleiïg

sterk humeus

ongeroerd monster
volumering

overig
bijzonder bestanddeel
Gemiddeld hoogste grondwaterstand
grondwaterstand

Veen, sterk kleiïg

zwak grindig

Veen, zwak zandig

matig grindig

Veen, sterk zandig

sterk grindig

Gemiddeld laagste grondwaterstand
slib

water

peilbuis
blinde buis

casing

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand
zand afdichting
bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

filter

Projectcode: A0736

Bijlage F:
Foto-overzicht

Projectcode: A0736

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

IHC Onroerend Goed B.V.

Foto-overzicht

Projectcode: A0736

Bijlage G:
Verantwoording veldwerkzaamheden

Projectcode: A0736

Bijlage H:
Historische informatie

Projectcode: A0736

Omgevingsrapportage - bodem

Molendijk 94 te Sliedrecht
perceel SDT00 G 2680

Aanvrager

Ingenieursbureau Mol t.a.v. mevrouw M Zuiderwijk

Telefoonnummer

088 321 25 00

E-mail adres

m.zuiderwijk@ingenieursbureau-mol.nl

Uw opdrachtnummer en datum

A0736 24-09-2015

Zaaknummer

0121709

Ons kenmerk

2015025966

Behandeld door

Angélique van der Ven, d.d. 02-10-2015
e-mail: a.vander.ven@ozhz.nl telefoon: 078-7703267

Inleiding
Voor u ligt een rapportage van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid met de beschikbare
informatie over de milieuhygiënische kwaliteit van grond- en grondwater van het door u
opgevraagde perceel. Daarnaast zijn gegevens over bedrijven met een milieuvergunning
opgenomen in dit rapport. Dit rapport is een samenvatting van gegevens afkomstig uit het
bodem- en bedrijfsinformatiesysteem van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Het
informatiesysteem bevat gegevens met betrekking tot uitgevoerde bodemonderzoeken,
aanwezige, gesaneerde en buitengebruik gestelde ondergrondse brandstoftanks, historische
bodembedreigende activiteiten en actuele bodembedreigende activiteiten.
Met nadruk wordt gesteld dat dit rapport een geautomatiseerde samenvatting is van de in de
informatiesystemen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid aanwezige gegevens. Voor
nadere informatie over de in deze rapportage genoemde rapporten en inrichtingen dienen de
betreffende dossiers te worden geraadpleegd. Hiervoor kunt u contact opnemen met de OZHZ.
Mogelijk zijn hier kosten aan verbonden. Er kan niet worden uitgesloten dat elders relevante
informatie aanwezig is die niet in de informatiesystemen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid en dus in deze samenvatting is opgenomen.
Dit milieurapport bestaat uit 3 hoofdstukken en 2 bijlagen:
Hoofdstuk 1: Algemene informatie over de locatie
Dit hoofdstuk bevat een algemene beschrijving van de locatiekenmerken (adres, kadastraal
nummer, oppervlakte) en een overzichtskaart van het perceel. De kaart geeft de ligging van de
locatie, eventuele bodemonderzoeken, tanks, historische en actuele informatie weer.
Hoofdstuk 2: Informatie over de milieukwaliteit op de locatie
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van activiteiten op de onderzoekslocatie,
bestaande uit historische activiteiten, uitgevoerde bodemonderzoeken, ondergrondse
brandstoftanks en gegevens over de aanwezige bedrijven met een vergunnings-/meldingsplicht
vanuit de Wet milieubeheer. Ook rapporten die slechts een gedeeltelijke overlap met de
onderzoekslocatie hebben staan in dit hoofdstuk vermeld.
Hoofdstuk 3: Informatie over de milieukwaliteit in de directe omgeving van de locatie
Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van alle bodemgerelateerde activiteiten in een straal van 25
meter rondom de onderzoekslocatie.
Deze worden meegenomen omdat bodemverontreiniging een perceel-grensoverschrijdend
probleem kan zijn. Een verontreiniging op het ene perceel kan van invloed zijn op de kwaliteit van
de bodem van een aangrenzend perceel.
Hoofdstuk 4: Algemene informatie
Dit hoofdstuk geeft weer waar informatie betreffende de bodemkwaliteitskaart en de
aanwezigheid van voormalige kassen en boomgaarden geraadpleegd kan worden.
Bijlage 1: Algemene uitleg bij deze rapportage
Dit hoofdstuk geeft inzicht in de gebruikte terminologie en geeft uitleg bij de informatie uit de
hoofdstukken 2 en 3.

Bijlage 2: Disclaimer
Dit hoofdstuk bevat informatie over hoe de gegevens moeten worden geïnterpreteerd en
waarvoor de rapportage wel en niet kan worden gebruikt.

1 Algemene informatie Molendijk 94 te Sliedrecht
Een overzicht van de onderzoekslocatie is hieronder weergegeven.

Over het adres zijn de volgende algemene gegevens bekend:
Adres

Molendijk 94 Sliedrecht

Kadastrale gegevens
Gemeente

Sliedrecht

Sectie

G

Nummer

2680

Kaart uit 1925, denk aan voormalige sloten en boomgaarden.

LET OP: Oude topografische kaarten zijn niet altijd even schaalvast. Dat betekent onvermijdelijk dat
de ligging van objecten op de door ons geleverde oude topografie niet altijd correct is ten opzichte van
de eveneens verstrekte huidige topografie. Dit effect is het sterkst bij de topografische kaart van 1925,
maar kan ook bij de andere kaarten niet worden uitgesloten. Aanbevolen wordt daarom om altijd
aanvullende geografische referenties te zoeken in topografische elementen die zowel op de oude
kaart als in de huidige topografie voorkomen.

Kaart uit 1957, denk aan voormalige sloten en boomgaarden.

LET OP: Oude topografische kaarten zijn niet altijd even schaalvast. Dat betekent onvermijdelijk dat
de ligging van objecten op de door ons geleverde oude topografie niet altijd correct is ten opzichte van
de eveneens verstrekte huidige topografie. Dit effect is het sterkst bij de topografische kaart van 1925,
maar kan ook bij de andere kaarten niet worden uitgesloten. Aanbevolen wordt daarom om altijd
aanvullende geografische referenties te zoeken in topografische elementen die zowel op de oude
kaart als in de huidige topografie voorkomen.

Kaart uit 1967, denk aan voormalige sloten en boomgaarden.

LET OP: Oude topografische kaarten zijn niet altijd even schaalvast. Dat betekent onvermijdelijk dat
de ligging van objecten op de door ons geleverde oude topografie niet altijd correct is ten opzichte van
de eveneens verstrekte huidige topografie. Dit effect is het sterkst bij de topografische kaart van 1925,
maar kan ook bij de andere kaarten niet worden uitgesloten. Aanbevolen wordt daarom om altijd
aanvullende geografische referenties te zoeken in topografische elementen die zowel op de oude
kaart als in de huidige topografie voorkomen.

2 Gegevens op Molendijk 94 te Sliedrecht
Overzicht historische bodembedreigende activiteiten
Omschrijving bedrijf

Adres

Bedrijfsnaam

kunstofproduktenindustrie

Molendijk 90

R.V.M. Kunststoffen

Periode

timmerwerkplaats

Molendijk 94

I.H.C. SLIEDRECHT BV

1984 -

stortplaats puin en/of bouw- en
sloopafval op land

Molendijk 94

REES, VAN DE KLOP BV

1981 -

machine- en apparatenreparatiebedrijf

Molendijk 90

VISSER, JOOST

1966 -

scheepswerf, nieuwbouw en
reparatie (metaal na 1890)

Molendijk 94

REES, C.M. VAN V/H

1923 -

smederij

Molendijk 94

REES, C.M. VAN

1911 -

grof- en scheepssmederij

Molendijk 94

REES, C.M. VAN

1911 -

woonbotenwerf

Molendijk 94

REES, C.M. VAN

1911 -

-

Overzicht bodemonderzoeklocaties
Onderzoekslocatie 'Molendijk 98 (O.S.C. Moby Dick)'

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam:

Molendijk 98 (O.S.C. Moby Dick) (AA061000196)

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres:

Molendijk 98

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende
beoordeling gekregen:

Potentieel Ernstig

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende
vervolgstatus gekregen:

uitvoeren OO

Wbb code:

ZH061009212

Type onderzoek

Datum

Historisch onderzoek

09 05 1996

Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming
Grond
Onbekend

Grondwater
Onbekend

Onderzoekslocatie 'Het Plaatje (waterbodem)'

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam:

Het Plaatje (waterbodem) (AA061000579)

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres:

Molendijk

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende
beoordeling gekregen:

ernstig, geen risico's bepaald

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende
vervolgstatus gekregen:
Wbb code:
Type onderzoek

ZH061000579
Datum

Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming
Grond

13 02 2014

Onbekend

Grondwater
Onbekend

Legenda
<s/<d

Geen verhoogde gehalten gemeten

>S

Licht verontreinigd (> streefwaarde)

>T

Matig verontreinigd (> tussenwaarde)

>I

Sterk verontreinigd (> interventiewaarde)

Onbekend

Geen informatie voorhanden

Overzicht geregistreerde bedrijven met meldingsplicht in het kader van de Wet
milieubeheer. (meldings- en/of vergunningsplicht)

IHC Holland Merwede B.V.
De inrichting is bekend onder de naam:
De inrichting staat geregistreerd op het
volgende adres:
Omschrijving:
Status:
Wettelijk kader:

IHC Holland Merwede B.V. (D00019342)
Molendijk 94 Sliedrecht

Actief

Soort wet

Soort vergunning

Afgifte
datum

Status

Vergunnen

26-082011

-

Vergunnen

21-072011

-

Vergunnen

28-072011

-

Vergunnen

15-032012

Toegekend

Dwangsom

19-122014

-

Dwangsom

Toegekend

Dwangsom

-

Melden

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Toegekend

Vergunnen

Wet milieubeheer

21-081984

Toegekend

Vergunnen

Wet milieubeheer

21-081984

Toegekend

Verklaren

Wet milieubeheer

23-071999

Toegekend

Beschikking Wet
WVO
verontreiniging
oppervlaktewater

01-061994

Toegekend

Vergunnen

18-072005

-

Ligging

Saneringswijze Gesaneerd
d.d.

Tanks:
Omschrijving Inhoud (l)

Inhoud

9050

Zuurstof

8000 liter.

Materiaal

Gesaneerd
door

Memo: Omschrijving overig prod. Werkdruk KB vereist? KB-meetpaalnummer
Bouwjaar Datum bodemweerstandmeting Bodemweerstand in Ohm Datum laatste
stroomopdr. Uitw.bescherm in orde Doorzet LPG per jaar (m3)
9030

3000 liter.

Propaan

Memo: Omschrijving overig prod. Werkdruk KB vereist? KB-meetpaalnummer
Bouwjaar Datum bodemweerstandmeting Bodemweerstand in Ohm Datum laatste
stroomopdr. Uitw.bescherm in orde Doorzet LPG per jaar (m3)

3 Gegevens in een straal van 25 meter rond Molendijk 94 te
Sliedrecht
Overzicht historische bodembedreigende activiteiten
Er zijn, voor zover bekend, geen historische bodembedreigende activiteiten uitgevoerd

Overzicht bodemonderzoeklocaties
Onderzoekslocatie 'Molendijk 94 (IHC nieuwbouw kantoor)'

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam:

Molendijk 94 (IHC nieuwbouw kantoor) (AA061000411)

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres:

Molendijk 94

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende
beoordeling gekregen:

Onverdacht/Niet verontreinigd

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende
vervolgstatus gekregen:

voldoende onderzocht

Wbb code:

ZH061009388
Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming

Type onderzoek

Datum

Grond

Grondwater

Verkennend onderzoek NEN 5740

31 03 2008

>AW

Onbekend

08 08 2008

>AW

Onbekend

Verkennend onderzoek NEN 5740

Onderzoekslocatie 'Westerstraat 2'

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam:

Westerstraat 2 (AA061000413)

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres:

Westerstraat 2

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende
beoordeling gekregen:

Onverdacht/Niet verontreinigd

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende
vervolgstatus gekregen:

voldoende onderzocht

Wbb code:

ZH061009389

Type onderzoek

Datum

Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming
Grond

Verkennend onderzoek NEN 5740

01 07 2004

>T

Grondwater
>S

Onderzoekslocatie 'Molendijk (IHC terrein)'

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam:

Molendijk (IHC terrein) (AA061000172)

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres:

Molendijk 0

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende
beoordeling gekregen:

Potentieel Ernstig

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende
vervolgstatus gekregen:

uitvoeren NO

Wbb code:

ZH061009199

Type onderzoek

Datum

Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming
Grond

Bouwstoffenbesluit

12 03 2001

Onbekend

Grondwater
Onbekend

Onderzoekslocatie 'Molendijk (Dijkvak 10-15) riooltrace'

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam:

Molendijk (Dijkvak 10-15) riooltrace (AA061000316)

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres:

Molendijk 0

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende
beoordeling gekregen:

Niet ernstig

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende
vervolgstatus gekregen:

voldoende onderzocht

Wbb code:

ZH061009300

Type onderzoek

Datum

Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming
Grond

Nader onderzoek

18 07 2001

Onbekend

Grondwater
Onbekend

Onderzoekslocatie 'Molendijk 94 (IHC silo)'

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam:

Molendijk 94 (IHC silo) (AA061000337)

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres:

Molendijk 94

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende
beoordeling gekregen:

Onverdacht/Niet verontreinigd

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende
vervolgstatus gekregen:

voldoende onderzocht

Wbb code:

ZH061009319

Type onderzoek

Verkennend onderzoek NEN 5740

Datum

01 11 2004

Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming
Grond

Grondwater

<AW

Onbekend

Onderzoekslocatie 'KLEIN DIEP'

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam:

KLEIN DIEP (AA061000432)

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres:

Kleindiep

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende
beoordeling gekregen:

Ernstig, niet urgent

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:

ernstig, niet urgent

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende
vervolgstatus gekregen:

registratie restverontreiniging

Wbb code:

ZH061000074

Type onderzoek

Datum

Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming
Grond

Grondwater

Saneringsplan

31 12 2000

Onbekend

Onbekend

Indicatief onderzoek

31 12 1998

Onbekend

Onbekend

Nader onderzoek

31 12 1998

Onbekend

Onbekend

Sanerings evaluatie

17 06 2010

Onbekend

Onbekend

Onderzoekslocatie 'Oostelijk deel Klein Diep/Bergingsvijver'

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam:

Oostelijk deel Klein Diep/Bergingsvijver (AA061000149)

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres:

Molendijk 0

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende
beoordeling gekregen:

Ernstig, niet urgent

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:

ernstig, niet urgent

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende
vervolgstatus gekregen:

registratie restverontreiniging

Wbb code:

ZH061009016

Type onderzoek

Datum

Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming
Grond

Grondwater

avr (aanvullend rapport)

27 01 2003

Onbekend

Verkennend onderzoek NEN 5740

25 02 2003

Onbekend

Onbekend

Saneringsplan

22 05 2003

Onbekend

Onbekend

Nader onderzoek

20 07 1999

Onbekend

Onbekend

avr (aanvullend rapport)

15 12 2003

Onbekend

Onbekend

Orienterend bodemonderzoek

13 09 2000

Onbekend

Onbekend

Bouwstoffenbesluit

07 04 2004

Onbekend

Onbekend

Verkennend onderzoek NVN 5740

06 11 1998

Onbekend

Onbekend

Verkennend onderzoek NEN 5740

05 11 1998

Onbekend

Onbekend

avr (aanvullend rapport)

03 06 1999

Onbekend

Onbekend

01 06 2010

Onbekend

Onbekend

Sanerings evaluatie

Onbekend

Onderzoekslocatie 'VAN REES SCHEEPSWERF'

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam:

VAN REES SCHEEPSWERF (AA061000289)

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres:

MOLENDIJK 94

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende
beoordeling gekregen:
Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende
vervolgstatus gekregen:

voldoende onderzocht

Wbb code:

ZH061000004

Type onderzoek

Datum

Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming
Grond

Grondwater

Indicatief onderzoek

31 12 1991

Onbekend

Indicatief onderzoek

31 12 1989

Onbekend

Onbekend

18 01 1991

Onbekend

Onbekend

Historisch onderzoek

Onbekend

Onderzoekslocatie 'Molendijk 94 (minerale olie)'

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam:

Molendijk 94 (minerale olie) (AA061000505)

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres:

Molendijk 94

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende
beoordeling gekregen:

ernstig, geen spoed

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:

ernstig, geen spoed

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende
vervolgstatus gekregen:

starten sanering

Wbb code:

ZH061009398

Type onderzoek

Datum

Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming
Grond

Grondwater

Nader onderzoek

Onbekend

Onbekend

Monitoringsrapportage

Onbekend

Onbekend

Saneringsplan

Onbekend

Onbekend

Monitoringsrapportage

Onbekend

Onbekend

Nader onderzoek

Onbekend

Onbekend

Onderzoekslocatie 'Molendijk 102 (Volker Stevin)'

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam:

Molendijk 102 (Volker Stevin) (AA061000178)

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres:

Molendijk 102

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende
beoordeling gekregen:

ernstig, geen spoed

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende
vervolgstatus gekregen:

uitvoeren NO

Wbb code:

ZH061009203

Type onderzoek

Datum

Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming
Grond

Grondwater

Verkennend onderzoek NEN 5740

25 11 2004

>AW

>T

Orienterend bodemonderzoek

24 04 1991

Onbekend

Onbekend

Indicatief onderzoek

23 03 1994

Onbekend

Onbekend

Sanerings evaluatie

11 07 1991

Onbekend

Onbekend

Nul- of Eindsituatieonderzoek

01 06 2002

Onbekend

Onbekend

Nader onderzoek

01 02 1996

Onbekend

Onbekend

Onderzoekslocatie 'Molendijk 94 (aanbouw loods)'

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam:

Molendijk 94 (aanbouw loods) (AA061000545)

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres:

Molendijk 94

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende
beoordeling gekregen:

niet ernstig, licht tot matig verontreinigd

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende
vervolgstatus gekregen:

starten sanering

Wbb code:

ZH061000545

Type onderzoek

Datum

Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming
Grond

Verkennend onderzoek NEN 5740

17 01 2012

>AW

Grondwater
>S

Onderzoekslocatie 'Westerstraat 2'

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam:

Westerstraat 2 (AA061000290)

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres:

WESTERSTRAAT 2

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende
beoordeling gekregen:

Ernstig, niet urgent

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:

ernstig, niet urgent

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende
vervolgstatus gekregen:

uitvoeren evaluatie

Wbb code:

ZH061000028

Type onderzoek

Datum

Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming
Grond

Grondwater

Saneringsplan

31 12 1995

Onbekend

Indicatief onderzoek

31 12 1995

Onbekend

Onbekend

Orienterend bodemonderzoek

31 12 1995

Onbekend

Onbekend

Nader onderzoek

31 12 1995

Onbekend

Onbekend

Orienterend bodemonderzoek

31 12 1994

Onbekend

Onbekend

Historisch onderzoek

12 03 2009

Onbekend

Onbekend

Nader onderzoek

10 07 1995

Onbekend

Onbekend

Nader onderzoek

10 01 1995

Onbekend

Onbekend

07 10 1994

Onbekend

Onbekend

Bodemsanering bedrijven (BSB)

Onbekend

Onderzoekslocatie 'Molendijk 160-196'

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam:

Molendijk 160-196 (AA061000457)

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres:

Molendijk 160

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende
beoordeling gekregen:

Potentieel Ernstig

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende
vervolgstatus gekregen:

uitvoeren OO

Wbb code:

ZH061009050

Type onderzoek

Datum

Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming
Grond

Grondwater

Historisch onderzoek

31 10 2001

Onbekend

Onbekend

Verkennend onderzoek NEN 5740

01 09 1996

Onbekend

Onbekend

avr (aanvullend rapport)

01 09 1993

Onbekend

Onbekend

Verkennend onderzoek NEN 5740

01 03 1994

Onbekend

Onbekend

Onderzoekslocatie 'Kroonstraat'

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam:

Kroonstraat (AA061000093)

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres:

Kroonstraat 0

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende
beoordeling gekregen:

niet ernstig, licht tot matig verontreinigd

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende
vervolgstatus gekregen:

voldoende gesaneerd

Wbb code:

ZH061000002

Type onderzoek

Datum

Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming
Grond

Grondwater

Orienterend bodemonderzoek

31 12 1988

Onbekend

Historisch onderzoek

31 10 2001

Onbekend

Onbekend

Orienterend bodemonderzoek

23 03 1988

Onbekend

Onbekend

Nader onderzoek

22 04 1988

Onbekend

Onbekend

Sanerings onderzoek

18 08 1989

Onbekend

Onbekend

Orienterend bodemonderzoek

12 04 1989

Onbekend

Onbekend

Indicatief onderzoek

11 09 1991

Onbekend

Onbekend

Orienterend bodemonderzoek

05 01 1988

Onbekend

Onbekend

Sanerings onderzoek

01 10 1989

Onbekend

Onbekend

Sanerings evaluatie

01 05 1992

Onbekend

Onbekend

Saneringsplan

01 05 1990

Onbekend

Onbekend

Nader onderzoek

01 05 1989

Onbekend

Onbekend

01 02 1989

Onbekend

Onbekend

Nader onderzoek

Onbekend

Legenda
<s/<d

Geen verhoogde gehalten gemeten

>S

Licht verontreinigd (> streefwaarde)

>T

Matig verontreinigd (> tussenwaarde)

>I

Sterk verontreinigd (> interventiewaarde)

Onbekend

Geen informatie voorhanden

Overzicht geregistreerde bedrijven met meldingsplicht in het kader van de Wet
milieubeheer. (meldings- en/of vergunningsplicht)
Er zijn bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid geen gegevens bekend over de aanwezigheid
van meldings- en/of vergunningplichtige bedrijven.

4 Algemene informatie
Bodemkwaliteitskaart
Ten aanzien van informatie over de algemene bodemkwaliteit (gemiddelde) van de zone waarin
de locatie is gelegen, wordt verwezen naar de bodemkwaliteitskaart van de regio Zuid-Holland
Zuid. Deze is bereikbaar via www.ozhz.nl
Voormalige boomgaarden en kassen
Op veel locaties in de regio Zuid-Holland Zuid waren in de periode 1950-1975 boomgaarden en
kassen aanwezig (en zijn wellicht nog steeds aanwezig). Deze locaties zijn verdacht voor het
voorkomen van verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen in de bodem. Indien op een perceel
in de genoemde periode een boomgaard of een kas aanwezig is geweest, dient derhalve bij
bodemonderzoek aanvullende aandacht te worden besteed aan het voorkomen van organochloor
bestrijdingsmiddelen in de bovengrond. De aanwezigheid van voormalige boomgaarden en kassen
is helaas niet geautomatiseerd af te leiden uit de gegevensbestanden van de omgevingsdienst.
Daarom wordt verwezen naar de internetsite www.watwaswaar.nl. Hierop zijn onder andere de
topografische kaarten van 1958 en 1969 beschikbaar. Op deze kaarten zijn boomgaarden
herkenbaar als gestippelde groene of witte percelen en kassen als rood gearceerde percelen.

Bijlage 1: Algemene uitleg bij deze rapportage
1.1 Inleiding
De hoofdstukken 2 en 3 bevatten een beschrijving van de bodemgerelateerde activiteiten op de
locatie. Of op een locatie bodemonderzoek is uitgevoerd hangt af van vele factoren. Zo verplicht
de overheid bodemonderzoek bij een bouwvergunningen en worden vaak bodemonderzoeken
uitgevoerd bij transacties van grond. Ook kan het zijn dat een verontreiniging bij toeval aan het
licht is gekomen waarna de overheid en/of eigenaar overgaan tot een nader onderzoek. Als er
geen bodeminformatie over een locatie in het bodeminformatiesysteem bij de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid te vinden is, is dit echter geen garantie dat er ook geen bodemverontreiniging
aanwezig is. Om inzicht te krijgen in locaties met een risico op het voorkomen van
bodemverontreiniging zijn de bodembedreigende activiteiten uit het verleden in kaart gebracht.
Deze zijn ondergebracht in het zogenaamde HBB bestand. Deze informatie is opgenomen in het
onderhavige rapport.

1.2 Wat u moet weten over Historische Bodembedreigende Activiteiten (HBB
bestand)
Dit zijn activiteiten die zich in het verleden op de onderzoekslocatie hebben voorgedaan en
waarvan de mogelijkheid bestaat dat ze de bodem verontreinigd hebben. De gegevens zijn
afkomstig uit oude bestanden en tekeningen, zoals het hinderwetarchief, milieuarchief en de
bestanden van de Kamer van Koophandel. Deze historische informatie zegt iets over het
vermoeden van bodemverontreiniging. In feite is het een risicoanalyse die kan leiden tot
vervolgonderzoek.

1.3 Wat u moet weten over bodemonderzoeklocaties (verrichte
bodemonderzoeken)
Een historisch bodemonderzoek zegt nog niets over de daadwerkelijke bodemkwaliteit. Pas na
uitvoering van een of meerdere bodemonderzoek(en) kan een inschatting worden gemaakt van
een eventuele verontreiniging op de locatie.
Als ergens een bodemonderzoek is verricht, en dit rapport wordt bij de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid aangeboden dan worden de onderzoekslocatie en het rapport geregistreerd in het
bodeminformatiesysteem. van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Alle beschikbare
rapportages behorend tot de onderzoekslocatie worden tevens aan deze locatie gekoppeld.
In de hoofdstukken 2 en 3 wordt per onderzoekslocatie een samenvatting gegeven. Zo'n
samenvatting ziet er als volgt uit:

Onderzoekslocatie "Woningbouwcomplex Brinklaan 155-365 (IBS102)"
De onderzoekslocatie is bekend onder de naam:

Woningbouwcomplex Brinklaan 155-365
(IBS102) (AA038100354)

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres:

Brinklaan 155

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de
volgende beoordeling gekregen:

Pot. Ernstig

Op basis van de beschikbare informatie voor de locatie de
volgende vervolgstatus van toepassing:

Uitvoeren NO

Op deze onderzoekslocatie zijn de volgende (deel)onderzoeken uitgevoerd

Type onderzoek

Datum
onderzoek

Resultaat onderzoek t.o.v. Wet
Bodembescherming
Bodem

Historisch onderzoek

10-9-1993

NVN Onderzoek

1-8-1993

>S

Grondwater

>T

Het oranje deel geeft de naam van de onderzoekslocatie aan.
Het gele deel geeft een samenvatting van de beschikbare informatie in het
bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.
Het blauwe deel geeft een overzicht van de uitgevoerde onderzoeken.

Beoordeling verontreiniging (in het gele deel)
De analyseresultaten in relatie tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de
verontreinigingsituatie. Op basis van hiervan wordt een locatie beoordeeld. Hieronder volgt een
opsomming:
Niet verontreinigd: Op de locatie heeft een historisch onderzoek uitgewezen dat er geen
verontreinigingsbronnen aanwezig zijn.
Of op de locatie is bodemonderzoek uitgevoerd conform de NEN 5740. Tijdens dit onderzoek is
aandacht besteed aan alle, mogelijk op de locatie, voorkomende (historische)
verontreinigingsbronnen. Het gehalte van de gemeten stoffen kleiner dan de
achtergrondwaarden.
Niet Ernstig: Op de locatie is sprake van een bodemverontreiniging, maar uit onderzoek blijkt dat
geen sprake is van een ernstige bodemverontreiniging. De gemeten gehalte zijn gelijk of hoger
dan de achtergrondwaarden, maar overschrijden de interventiewaarden niet. Er is in principe geen
noodzaak tot vervolgonderzoek. De kwaliteit van de bodem kent wel beperkingen bij het
vrijkomen van deze grond. Deze grond is niet in alle gevallen vrij toepasbaar.

Pot. Ernstig: Potentieel ernstig. Mogelijk is sprake van een geval van ernstige
bodemverontreiniging. Een locatie wordt als potentieel ernstig beschouwd als een matige of
sterke verontreiniging in de bodem, zowel de grond of/ en het grondwater is aangetroffen. De
omvang van de verontreiniging is nog onvoldoende in beeld. Een locatie wordt tevens als
potentieel ernstig gekwalificeerd als er bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden
zonder dat aan de hand van bodemonderzoek is geverifieerd of deze handelingen hebben geleid
tot bodemverontreiniging. De locatie is dan verdacht met betrekking tot het voorkomen van
bodemverontreiniging.
Pot. Spoedeisend: Potentieel spoedeisend. Een locatie wordt als potentieel spoedeisend
gekwalificeerd als er substantiële bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden zonder
dat aan de hand van bodemonderzoek is geverifieerd of deze handelingen hebben geleid tot
bodemverontreiniging. De locatie is dan verdacht met betrekking tot het voorkomen van een
spoedeisende bodemverontreiniging.
Pot. Urgent: Potentieel Urgent. Is "oude" terminologie, Urgent is vervangen door de term
"Spoedeisend". Zie pot. Spoedeisend.
Pot. verontreinigd: Potentieel verontreinigd. De locatie is verdacht op het voorkomen van
bodembedreigende handelingen. Het vermoeden bestaat dat de locatie wel verontreinigd is maar
dat er op de locatie geen geval van ernstige bodemverontreiniging aanwezig is.
Ernstig, geen spoed: Door het bevoegdgezag Wbb is doormiddel van een beschikking vastgelegd
dat sprake is van een sterke verontreiniging met een omvang groter dan 25 m3 grond en/of 100
m3 grondwater. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen gezondheids-, ecologische- en/of
verspreidingsrisico's zijn. Bij herinrichting van de verontreinigde locatie (bijvoorbeeld nieuwbouw)
of bij grondverzet geldt een saneringsverplichting.
Ernstig, niet urgent: Zie Ernstig, geen spoed
Ernstig, spoed niet bepaald: Er is sprake van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond
en/of 100 m3 grondwater waarvan de spoed (risico's) niet zijn vastgesteld. Afhankelijk van de
verontreinigingsituatie kan dit wenselijk zijn.
Ernstig, geen risico's bepaald: Zie Ernstig, spoed niet bepaald
Ernstig, spoed, risico's wegnemen en uiterlijk saneren voor 2015: Er is sprake van een sterke
bodemverontreiniging met een omvang van meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater.
Door het bevoegd gezag Wbb is bepaald dat de aanwezige verontreiniging een dermate actueel
gevaar voor de volksgezondheid, en/of het ecosysteem en/of verspreiding vormt, dat het risico
direct dient te worden weggenomen. De sanering van de verontreiniging dient voor 2015 plaats
te vinden.
Urgent, san binnen 4 jaar: Urgent of spoedeisend geval van bodemverontreiniging, de sanering
van de verontreiniging dient binnen 4 jaar plaats te vinden. Door het bevoegd gezag Wbb is
bepaald dat de aanwezige verontreiniging een dermate actueel gevaar voor de volksgezondheid,
en/of het ecosysteem en/of verspreiding vormt, dat sanering dient plaats te vinden binnen 4 jaar
na vaststelling.

Urgent san binnen 5-10 jaar: Urgent of spoedeisend geval van bodemverontreiniging, de sanering
van de verontreiniging dient binnen 5 tot 10 jaar plaats te vinden. Idem als bij hierboven alleen
zijn de risico's minder spoedeisend waardoor sanering kan plaatsvinden binnen 10 jaar na
vaststelling. (NB. de bepaling van spoedeisendheid is destijds uitgevoerd op basis van 'oud'
beleid. Op basis van het huidige beleid wordt de spoedeisendheid wellicht als hoger beschouwd)
Urgent, start sanering voor 2015: Idem als bij hierboven alleen zijn de risico's minder
spoedeisend waardoor sanering dient te worden gestart voor 2015. (NB. de bepaling van
spoedeisendheid is destijds uitgevoerd op basis van 'oud' beleid. Op basis van het huidige beleid
wordt de spoedeisendheid wellicht als hoger beschouwd)
Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd: Er is sprake van licht tot matige verontreinigde grond.
Het bodemonderzoek heeft uitgewezen dat de matige verontreiniging geen onderdeel uitmaakt
van een ernstig geval van bodemverontreiniging. De kwaliteit van de bodem kent wel
beperkingen bij het vrijkomen van deze grond. Deze grond is niet vrij toepasbaar.
Niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd: Er is sprake van een sterke verontreiniging. Bodem
onderzoek heeft uitgewezen dat de omvang criteria, meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3
grondwater boven de interventiewaarde, zijn niet overschreden. Op basis van de
verontreinigsituatie zijn er geen gezondheids-, ecologische- en/of verspreidingsrisico's. De
kwaliteit van de bodem kent wel beperkingen bij het vrijkomen van deze grond. Deze grond is
niet vrij toepasbaar.

Vervolgstatus (in het gele deel)
Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de locatie) worden de
noodzakelijke vervolgstappen vastgesteld. De vervolgstatus zegt niets over de termijn
waarbinnen een en ander moet plaatsvinden. We onderscheiden de onderstaande stappen
(activiteiten):
Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige bodemonderzoeken of
op grond van een goedgekeurd evaluatierapport (naar aanleiding van een bodemsanering) is
vervolgonderzoek niet noodzakelijk.
Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: Respectievelijk het uitvoeren van een Historisch
(bodem) Onderzoek, een Orienterend Onderzoek, een nader bodemonderzoek, een aanvullend
bodemonderzoek een saneringonderzoek en het opstellen van een saneringsplan.
Uitvoeren van een sanering en/of aanvullend sanering: De grond en/of het grondwater moeten
worden gesaneerd. Sanering van grond kan inhouden dat de verontreinigingen worden
verwijderd, of dat de risico's die de verontreiniging oplevert worden weggenomen.
Uitvoeren tijdelijke beveiliging: Het plaatsen van tijdelijke sanerende maatregelen met als doel
verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan of de risico's van de verontreiniging terug te
dringen.
Uitvoeren (aanvullende) saneringsevaluatie: De resultaten van de bodemsanering (hoeveelheid
verwijderde grond, bereiktresultaat, etc) worden vastgelegd in een rapport.

Uitvoeren actieve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplichtingen die door
het bevoegd gezag Wbb zijn vastgelegd in een beschikking.
Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of geen verspreiding plaatsvindt van
de verontreinigde componenten. De verplichting tot het ondernemen van deze activiteiten zijn in
een Wbb beschikking vastgelegd.
Registratie restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achter gebleven. De aard en
omvang van deze verontreiniging wordt geregistreerd bij het bevoegd gezag Wbb. Bij het
kadaster wordt deze locatie ook geregistreerd.

Type onderzoek (in het blauwe deel)
Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een andere doel en uitvoeringsstrategie.
De volgende onderzoekstypen worden onderscheiden:
PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende activiteiten.
De locatie is bijvoorbeeld afkomstig uit de lijst van de Kamer van Koophandel.
Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Op basis van locatie
bezoek, gesprekken met betrokkenen en of archiefonderzoek is onderzocht of er aanwijzingen zijn
voor bodembedreigende activiteiten.
Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bv verdenking van asbest of
een calamiteit). Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit.
BOOT onderzoek: Een beperkt onderzoek in de nabijheid van een tank. Dit type bodemonderzoek
geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit.
Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de locatie is veldanalytisch bodemonderzoek verricht
om te onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen verschillende typen
onderzoek zijn die echter allemaal tot doel hebben om een eventuele verontreiniging aan het licht
te brengen. (OO = oriënterend onderzoek, NVN = indicatief bodemonderzoek conform de
Nederlandse Voornorm en NEN = verkennend bodemonderzoek conform de Nederlandse
Eenheidsnorm (NEN 5740)).
Nulsituatie onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de
bodem (verder)verontreinigd heeft wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd. Indien later blijkt
dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan de eigenaar hiervoor
aansprakelijk worden gesteld. Wordt toegepast bij de vestiging van bedrijven op een locatie die
potentieel bodembedreigende activiteiten uitvoeren.
Onderzoek op omvang: (nader onderzoek)Onderzoek naar de grootte van de aangetroffen
verontreiniging en het vaststellen van de ernst en de spoed.
Saneringsonderzoek opgesteld: er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader
bodemonderzoek, een onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd.
Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planmatige beschrijving van de
saneringsmethode en/of de saneringstechnieken.

Saneringsevaluatie uitgevoerd: een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar
aanleiding van een sanering.

Analyseresultaten (in het blauwe deel)
De analyseresultaten worden weergegeven in de vorm van kleuren en letters. De combinatie
tussen deze geven aan of de bodem verontreinigd is of niet.
De letters hebben de volgende betekenis (conform de Wet bodembescherming).
A = Achtergrondwaarde
S = Streefwaarde
T = Tussenwaarde
I = Interventiewaarde
In feite geven de letters een concentratieniveau aan dat iets zegt over de aard van de
verontreiniging en de sanering daarvan.
Streefwaarde, of huidige achtergrondwaarde: is de waarde waarbij sprake is van grond die
geschikt voor alle mogelijke doeleinden. Als van een of meerdere stoffen de streefwaarde wordt
overschreden, is sprake van een lichte bodemverontreiniging.
Tussenwaarde: Als van een of meerdere stoffen de tussenwaarde wordt overschreden, is sprake
van een matige bodemverontreiniging. Overschrijding van de tussenwaarde is het criterium voor
uitvoering van nader bodemonderzoek.
Interventiewaarde: Als van een of meerdere stoffen de interventiewaarde wordt overschreden, is
sprake van een sterke bodemverontreiniging. De omvang van de verontreiniging, de risico's voor
de volksgezondheid, ecologische risico's en verspreidingsrisico's bepalen de ernst en de spoed
van het geval. In veel gevallen zal het namen van maatregelen kunnen worden uitgesteld tot een
zogenoemd "natuurlijk moment" (zoals nieuwbouw).
NB. de in de rapportage aangegeven concentratieniveaus betreffen de hoogst gemeten
concentraties tijdens een onderzoek. Dit betekent niet op voorhand dat vergelijkbare
concentraties binnen het gehele onderzoeksgebied voorkomen. Meer duidelijkheid over het
voorkomen van de weergegeven verontreinigingen kan alleen worden verkregen door het inzien
van de betreffende onderzoeksrapporten.

1.4 Wat u moet weten over tankgegevens
In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie
werd opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een
bodemverontreiniging veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse
Tanks) is opslag van olie in ondergrondse tanks niet langer toegestaan. Oude buitengebruik
gestelde tanks konden tot 1998 worden gesaneerd door KIWA (Keuringsinstituut voor
Waterleidingsartikelen) erkende bedrijven (de tanks werden schoon gemaakt en gevuld met zand,
mits de bodem niet verontreinigd was). Oude buitengebruik gestelde tanks die nu nog niet zijn
behandeld moeten worden verwijderd. Een bodemonderzoek is dan verplicht.

1.5 Geregistreerde inrichtingen in het kader van de Wet milieubeheer
In de paragraaf 'Overzicht geregistreerde inrichtingen met meldingsplicht in het kader van de Wet
Milieubeheer', wordt een overzicht gegeven van de inrichtingen op en in de omgeving van het
perceel.
Van een inrichting worden de algemene gegevens getoond en wordt een overzicht gegeven van
de activiteiten.
Algemene gegevens
Een inrichting kan 3 verschillende statussen hebben: Actief, Historisch en Niet-actief.
Actief betekend: Op de locatie is nog een WM
Omschrijving
Hier wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van de inrichting.

1.6 Algemene bodemkwaliteit
Naast de in deze rapportage aangeven locatiespecifieke informatie, is bij de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid ook algemene informatie bekend over de chemische bodemkwaliteit van het
gebied waarin de locatie is gelegen. Per onderscheiden functiezone (wonen, landbouw, industrie,
etc.) is de bodemkwaliteit van de onverdachte locaties binnen de zone vastgesteld. Deze
informatie is gegenereerd uit de duizenden reeds uitgevoerde bodemonderzoeken binnen de regio
Zuid-Holland Zuid. Deze informatie is beschikbaar via www.ozhz.nl

Bijlage 2: Disclaimer
Deze rapportage betreft een geautomatiseerde samenvatting van de op het moment van
aanvragen aanwezige gegevens in de informatiesystemen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid. De basisgegevens uit de informatiesystemen zijn in de regel door derden aangeleverd.
Er kan niet worden uitgesloten dat elders relevante informatie aanwezig is, die niet in de
informatiesystemen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en dus in deze samenvatting is
opgenomen. Ook is het vanzelfsprekend mogelijk dat na het moment van aanvragen aanvullende
gegevens door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid worden verkregen, of dat recent verkregen
informatie nog niet in het informatiesysteem is ingevoerd. Deze rapportage dient derhalve te
worden gezien als een momentopname. Vanwege het mobiele karakter van sommige
bodemverontreinigingen kan ook niet worden uitgesloten dat de verontreinigingssituatie sinds het
uitvoeren van een bodemonderzoek is gewijzigd. Aangezien het invoeren van gegevens
mensenwerk is, kan evenmin worden uitgesloten dat bij het invoeren invoer- en
interpretatiefouten zijn gemaakt.
De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is niet aansprakelijk voor enige directe schade dan wel
enige andere indirecte incidentele of gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de
verontreinigingssituatie anders is dan in dit rapport is vermeld. In het geval van koop/verkoop
adviseert de omgevingsdienst om bij twijfel aan de representativiteit van de in dit rapport
vermelde gegevens alsnog bodemonderzoek op de betreffende locatie te laten uitvoeren.
Deze rapportage kan in de regel niet worden gebruikt bij meldingen of vergunningsaanvragen
waarvoor een bodemonderzoek is vereist. Kopieën van de in deze rapportage vermelde rapporten
kunnen hier mogelijk wel voor worden gebruikt. Dit is afhankelijk van de onderzoekseisen vanuit
de melding/vergunning en de aard, ouderdom en kwaliteit van het betreffende onderzoek.

