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I. INLEIDING

l.l Opdrachtverlening

ln opdracht van de heer van de Wetering van crondvest bv. is door Bode¡nonderzoek Bijvelds een verkennend
bodemonderzoek verricht op een perceel gelegen aan de van Kuíjkstraat 44/46 teceldenrralsen.

I.2 Aønleìdit g onderzoek

De aanleiding voor het bodenlonderzoek wor<Jt gevomrd door de aankoop en tle daarop volgende bouwactivifei-
ten.

ln dit kader wordt door de overheid een bodenronderzoek voorgeschreven volgens het prorocol van cle.NEN
5740, verkennend bodemonderzoek'.

1.3 DoelsÍelling

llet verkennend bodemonderzoek heeft ten doel inzicht te verkrijgen in de milieuhygiënische krvalitcit van dc
bodem inclusiei' freatisch grondwater.

1.4 Befrouwhaørheid

De veldwerkzaanlheden zijn uilgevoerd onder BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodernonder-
zoek". Bodemonderzoek Bijvelds is gecertificeerd volgens dit procescertificaat.

Hct ondcrzoek is onaflrankelijk uitgevoerd. Bodenronderzoek Bijvelds is geen eigenaar van de onderzoeksloka-
tie en fìnancieel niet gelieerd aan de opdrachtgever.

Flet veldwerk is ven'icht door J.L. Bijvelds, gecertificeerd veldwerker.

Alhoewel het ondcrzoek met de grootst rnogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor opgestelde nonnen
en richtlíjnen is uitgevoerd dient opgemerkt te wor¡len dat een bodenronderzoek slechts bestaat uit ,t""kpro*u.n
waarbij een relatief gering aantal boringen en analyses worden uitgevoerd. Niet geheel uitgesloten kan worden
dat cr op de lokatie een verontreiniging aanwezig is die bij dit onderzoek niet is aãngetrofïÃ. Bodernonderzoek
Ilijvelds acht niet aansprakeliik voor de voorlvloeiende schade ofgevolgen van welke aard dan ook.
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2 YOORONDERZOEK

2. l. Algemeen

lìíi hct beperkt vooronderzoek is de NVN 5725 als richtlijn gehanteerd en zoveel nrogelíjk gevolgd. Als
onderdeel is navraag verricht bij de opdrachtgever en de makelaar. Verder ziin inlichting*i i,ig"riunn"n bii tIe
genreente Celdenrtalsen.

2.2. Lokatiegegevens

2.2. I Topogralísche aonduidÍng

l-let perceel is gelegen binnen de bebouwde kom van Geldermalsen.
ln de nabijheid zijn overwegend winkels en woonbebouwing.
De kadastrale gegevens zi.in gemeenfe Celdermalsen, kadastraal sectie G, nr.30412726/2727
l)e te onderzoeken lokatie heeft een oppervlakte van < 1.500 m2.

2.2. 2 Terreínbeschrìjviug

De bebouwing bestaat uil aaneengeschakelde woonhuizen met een voormalige bedrijfsloods. De woonhuizen
zi.in gesitueerd op de verdieping. Het onbebouwde gedeelte is in gebruik als iuin, ,to"p .n oprit naar achter de
bebouwing. De oprit is deels verhard rnet betonkrinkers en deels mðt split.
Ten tijde van het onderz-oek waren de woonhuizen bewoond. ln de bedriifsloods waren geen aclivireiten.
ln de bedrijfsloods was een (slechte) betonvloer aanwezig. f)eze was op enkele plaatsen rveg. l)eze open
plekken waren opgevuld met planken.

De regionale ligging wordr weergegeven in de bijlagen (schaal I : 25.000).
De lokale ligging u'ordl weergegeven in een kadastrale kaarl opgenomen in de biilage (schaal I : 1.000)

23. Ifisbrìsche gegevens

2.-l.l Ilistorisch gehraìk

Volgens informatic van de genteente Geldermalsen (Rolf van Os )zijn de gebouwen gebouwd in cle achttiende
ecuw.
De activiteiten in de bedrijfsloods hebben voorheen bestaan uit het maken van (landbouw)wagens.
Volgens informatie van de opdrachtgever, makelaar en de gemeente Celclermalsen is niet bekenrl dat cr
bodenrbedreigende actíviteiten hebben plaatsgevonden.

2.3. 2 VerrìchÍte hodemonderzoeken

voor zover tlekend zijn er in de directe nabiiheid geen bodemonderzoeken verricht.
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2.4 Bodennpbourp e,, geohydrologie

2.4.1 Bodemophouw

Delokatiebcvindtopeenhooglevanca.3,30 tNAP.enisgelegenoostelijkvande rivíerDeMaas.

Volgens de grondwatcrkaail van Nederland kan de bodenropbouw als volgt weirden omschrevcn:
'l'abel 

I

Deze gegeverrs ziin ontleend aan de grondwaterkaaf van TNO, kaartblad 45 Oost/45 West. boring 4,511/95 varr

tqTt.

3.2 Gcohlttlyl¡l¿g¡s

Van de grondwaterstroomrichting is, in verband nret de ligging binnen een riviercngebied, geen gegevens
bekend. Op de lokatie zi.in geen grondwaterbronnen of onttrekkingen aanwezig.
De kD-waarde -- 2750m'ldag

Volgens de cletailkaarr van hct grondwaterbescherrningsplan van Empcl bevindt de lokatie zich nict in een
grondwaterbeschernr íngsgebied ol boringsvrije zone.

ln de directe nabijheíd van de lokalie bevinden zich geen waterlopen of open wateren

2.5 Hypothese

Op basis van het vooronderzoek zal dan ook voc¡ralsnog worden uitgegaan van een 'onverdachte klkatie'

Die pte

rn-nlv
Ccohydrologische
cenlreid

Formatie Samenstelling

o-'l

7-70

70-t r8

Ilerste watervoerend
pakkel

Slecht doorlatende laag

Deklaag Neunengroep en Holo-

Formaties van Veghel
en Sterkscl

Fornlatie van Kedichem
Tegelen

ceen

Deze omvat cornplex fìjne zanden rlet
veen- en leemlagen

Deze omval grindhoudende zalrden met
plaatseli jk kleilenzen.

Deze omvat fijn tot nratige grove. slibrij-
ke zanden.

mifieutechnísph, onderzoek
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3. I,'E R K E N N þ: N D BOD E MO N D ERZO E K

3.1 Algemeen

I let verkennend bodemonderzoek wordl overeenkomstig de NIìN -5740 verricht. Het veldrver.k wordt verricht
volgcns VKB protocollen 200 I en 2002.

3.2 Onderzoekssfrafegie

l:r z'i.irt I ntonsters genomen binnen de bebouwing van de voonnalige bedrijfsloocis. Naar aanleidins va¡r de
hypothcse 'onverdacht' wordt uitgegaan vân een onclerzoeksstrategie conform bi-ilage Iì. I (ONV) van de Nl.lN
5740. De monstt:rname strategie geschied op basis van een oppervlakte van .í 1.500 r¡r.

llct aantal te verrichten bori rvordt

Varr de gelÌolÌìen nìonsters dient I nìengmonster te worden geanalyseerd van de iroven- en I van de oncler-
grond.

De horingen tvorden gelijkmatig over de lokatie verdeeld. De peilbuis wordt, na goed doorpornpen, na een u,cek
bcnronsterd voor analvse van het grondwater.

3.3 Laboratori umonderzoek

llet laboratorittmonderzoek wordt uitgevoerd door een geaccredileerd laboratoriurn (Orncgam ).
ln hel veld w'orden de zuurgraad (pl-l) en de geleidbaarheid (ECi vastgestelti.

I'let latroratorium onde¡'zock wordt verricht volgens de voorgeschreven parameters in de NEN 5240, r,erken-
ncnd bodemondcrzoek. De voorgeschreven parameters zijn :

Gntnd:
drogc stol'
organisch stof-- en luturn gehalte
9 nretalen (bariunr, cadrnium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen. nikkel crr zink)
PAK VROM I 0 (polycyclische arornatische koolwaterstoffèn)
Polych loorbifenylen (PC B's)
rninerale olie

èn borin-gmet BeilbuisBos¡qcbû,O,$

Oppeuvlâkre
lokatieín ml

r .000- r .500 6

,t
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Gro¡tdttoter
9 metalen (barium, cadmiunr, kobalt. koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink)
vluchtige Aronlaten (benzeen, ethylbenzeen, tolueen en xylenen (BETX)
natìaleen
gehalogeneerde koo lwaterstoffen
nlinerale olie

3.4 Íl/ijze van beoordeling en Interpretatie

De resultaten ziin voor de interventiewaarde getoetsl aan ¡Je toetsingswaarden zoals venneld in de circulaire
bodemsanering 2008 (Staatscourant l0 juli 2008, Nr. l3l (in werking per 0l-10-08, rectificatie uír Staarscou-
rant l5 juli 2008, nr, 134) voor achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatcourant 20 decenlbcr
2007, nr 247. De gewiizigde grenswaarde van een aantal OCB (per 30-07-2008) zijn ook doorgevoerd
(wwrv.Senternovem.n I )

flierbil wordt uitgegaan van 3 toelsingsniveau"s:

Achtergronclv'aarde
- Deze waarden geven het uiteindelijk te bereiken kwaliteitsniveau voor de bodent aan

Tu-t.çt,uu'aarde

het gehalte is groter dan het gerniddeldc van de achtergrond- en interventiewaarde en kleine¡r
dan of gelijk aan de interventicwaarde.

lttlcrvettl icn,aurde
Dez.e waarde geefì het concentratieniveäu van de verontreinigíng in grond en grondwater aan
waarboven emstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, planl of dier. het gehalte is groter dan de
interventiewaarde.

Voor grondwater ziin streef- en intervenliewaarden onafhankelijk gesteld van de grondsoort.

l-lierbij wordt uitgegaan van 3 toetsingsniveau's:

\treeli,aarde
Dezc rvaarden gevcn hct uiteíndelijk te hereíken kwaliteitsniveau voor de bodem aan.

Tus.¡enu,aurdc

het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef'- en interventiewaarde en kle iner
dan of gelijk aan de interventiewaarde.

Itt!crveut iutt uarcle
- Deze waarde geeft het conccntratieniveau van de verontreiniging in grond en grorrdwaler aan

waarbc¡ven emstige verntindering of dreigende vernrindering optreedt van de lunctionele
eigenschappen die de lrodern heelt voor nìens, plant ol dier. het gehalte is groter dan de
inlervent iewaarde.

l

milieutechnisch onde rioek
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4. VELDWERKZAAMHEDEN

4,1Algemeen

Op 29 oktober 2009 ziin door J.l-. flijvelds tje veldwerkz¿amheden veruicht volgens de NlìN 5742.

Conf'ornt he{ onderzoeksvoorstel, onrschreven in hoofdstuk 3, zijn voor bernonstering van <le bovengrond in
totaal I boringen verricht. De boringen I is doorgezet tot beneden grondwaferspiegel e:n alþewerkr als peilbuis
voor bc¡nonsteríng van het grondrvater. De peilbuis is voorzien van een lilter van 1.00 rn. lang.
lìoring 2 is doorgezct tot 2.00 m-mv.. Van de boringen I en ?. zijn de monslers genomerl voor benro¡rsterring varr
de ondergrond. l)e mr¡nsler.s zijn gcnonren per traject van 50 cnl.
l)c grondwalerstand is [rij de vcldwerkz:arnheden aangetroffen op een diepte van circa 2.40 nr.-nrv.

þçr grtrndrnonsters ziin genonren en geconserveerd volgens de NEN s742 cn NEN 5743
I)c erondrvatennonsters zijn aangeleverd volgen de NEN ,5767.
[)e nronsters zijn voorbehandeld volgens de A5-3000.
Van de boringen ziin in het veld profìelbeschrijvingen gernaakt en als bijlage bijgevoeg¿.

4. 2 Zinfuiglíjke wüarnentingen

Visuccl was er op de lokatie geen verontreiniging waameembaar. In het opgeboorde nlateriaal ziin tiidens dc
vc ltlwerkzaarn hederr organo lcptisch geen alì,vij kingen waargenon¡en.

l)e peilbuís gegevens zi-in in onderstaande tabel weergegeven
'fabel i ilbuis

llij dc vcldwerkzaanlhcden rvas dc llc-u¿ardc -j I g us/cnì

4.3 ßodenúype

Op basis varr opgeboord materiaal is de lokale bodemopbouw weergegeven in onderslaande tabel.
I'abel 4. l-okale

Voor een gedctaiIleerde bodenropbouw, z.ie bijlage "Boorprofielen"

¡/,ø
,l

peilbuis filterstsltiag
f0.,tilv¡

.' pH
:-

:EC
', uígm.

meet-

datum

Pb. I 2,90-3.90 t,7 t 6.80 520 I 0 nover¡rber 2009

Diepte bodemlaag
in m,-mv.

Hoofelnasü

0-0.50
0,50-1,s0

leeln

leent
zandig

milieutechnisch onde rzoek
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4. 4 Me n g mo n ste rs øme nste II ín g

Door het laboratorium zijn van de in het veld genomen monsters I mengmonster (Mm) samengesteld van de
bovengrond en I van de ondergrond . Deze zijn onderzocht op de voorgeschreven parameters.

De sanlenstelling van de grondmengmonsters zijn in onderstaande tabel weergegeven.
Tabel 5

De laboratoriu mcerti f¡caten worden als bij lage bij gevoegd.

Mml Br. llmS 0-0.50 m.-mv NEN 5740

Mm2 Br. I en2 0,50-2,00 m-mv NEN 5740

.:!,::.':.¡:.:. -..>ii:':ri:.. .
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5. TO ETS I N G A NA I,YS E R ESALTÁTEN

5. I Toetsing hovengrond

,4nol¡'seresullaten en bereltenrle loetsingscriÍerio gerelaleerd aan het organisch slof- en lutumgehølte

Grondmonsters: Concentraties in nrg/kg ds.

organisch stol-
lutum

Tabel 6.

Legenda:

2,4 (% op ds)
10,7 (% op ds)

tx'lttargrtndvuanle
rilcr|etil¡ey'adrde
lul.sr:nvuunle

l.)e .¡o¡tt vcttt de It('lì's geven ecn verlnùgd( (:onc(nlrülit hovcn de aanloonbarheidsgrens. [)e inditiduele l'('ll's hli¡t'i,tt
henecl¿ n Je du lcil ¡ef!rcns.

l)e:e stoffen hchben een rcrhrngde waarde t.o.t'. de dthtergrondv,aarde

.t

l:Stl

Par¡mctcrs
M¿npmon¡t¿r nr-

Tochhgrerlfcrie

Mml A l¿ S+l I

droge slol

nrcl¡len
hariunr
carJmium
kobalt
ho¡rcr
kn ik
kxx.l
nrolyhdeen
nikkcl
zink

85.8

t40.0
0.4 |
.5.0

26.{)

0.27
r00.{)
< 0.8
tó.{}

t70.0

x
x

x
x
x

x

102,0
0,4
8,33

25.0
0. l2

17,0
l._5

2 r.0
86,i)

299.t1

4,"5.5

57.{)
73.0
t4.{J

2 t5,û
96,0
4A,O

261.0

rl9ó.0

t0,04
t0.5.0
t2l -t
29.()

.193.0

I 9(Ì"0
590

44t.0

So¡n l'(ìlt's ttl.7) 0,02 . 0.()48 0.t22 0.24

ltÂK lsom l(|) r¡.0 x t.5 2 1.0 .10.0

llfincr¡lc oliðn 4_1.0 46.0 623.0 I 200_0

m i lieutechnisch, onde r:zo ek
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5. I Toctsing 0ndergrond

,4nal-¡'r¿¡s5r¡1sle,, en berekende loetsingscriler¡a gerclateerd oûn het orgonisch stof- en lutun gehulÍe

(ìrondmonsters: Concentraties in mg/kg ds

organisch stof
lutunr

Tabel 7

I-egenda:

..1

lt2 S 1 I

1,6 (% op ds)
23,5 (% op ds)

at)ttergrrnthraarde
¡ntcrvenl¡tx,aards
tus.senv'aordt

De son vun de PCI)'s geven een vethoogde conc(ntrati( hovn de oanloonhaarhe id.rgrcn.ç. l)e udit'rlutle l'('ll's hlìivcn
hctrc dcn dt de lec liegrcns.

l.)e:e stofen hehhen cen verhoogde vnarde t.o.t,. de øchtergronrhwarde\

P¡r¡mclefÐ
M¿rltrmor¡tèr n?.

Tottlingscrlteria

Mm2 A l/2 g+t I

drogc slof

mctrlcn
lrariu¡n
cadnriunr
kobalt
koper
kwik
krod
moll'bdccn
nikkel
zink

84.2

t00.cì
4,24
ó,0

15.0

0, t8
45.0

< 0.9
t9,0
87.0

x
x
x

r8 r"0
(r,46

t4.0
34,0

0. r4
44,0
t{

34.0
t24.O

.s28.0
5.25

98.0
s7.0
r7.0

2"5E.0

9é.0
65,0

179.i)

875.0
I 0.04

I I r.{)
tó0.0
34.0

471.0
r90.0
96.0

ó35.0

Som P(lB's (0.7ì 0.02 + 0.004 0.r02 0.2

P.AK (som I0) ó.t x t.5 21.0 4f'.0

Nlincralc oliön < 38.0 38.{) -i t9.0 r000.0
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l.t¡¿t'trckt.
.t

I : l.\t li

5. 2 Toels i n g gron dteû Íer

Annl¡:y¿¡ssttl¡oren van heÍ grond)eilter geroetsr oon de srreef- en inlervenriewaarde
(J rondwaterntonsúers: Concentratics in 4ll.'l'abel 

8.

.slrteftruorde
tnlÍat1\.nlß\'aunle
lil:sa:n\fikü'de

lu' t rt l,u rL' lc u't t t r'r 0t.t

,t

l'¡¡¡melcr ¡rcllhli¡ n¡- Toelsingswr¡rdc

Pbl s l/2 s+t I
zn'are nle(alcn
hariunr
cadnr iurn
cobah
kopcr
ks,ik
krorl
nrolybducn
¡rk kel
zink

93,{}
. 0,1

I.0
7.O

< 0,(15

8.0
5.0
5,0

x

t7

.5f).0

0.4
t0.0
t5.(l
0.0-5

15.0

5.0
t-s.0

-ì_l8.0

-1"2

60.0
.t.5.0

0.t8
Ji fl

l-r2.0
,1-5-0

4.12.0

625.t)
{i.(}

100.0

75.0
0..1

7.5.0
ì(10.{}

7-f .0
800.0

nr ffa lcen < 0.2 {J.0t .ì 5.0 70.()

I llinerate otirn < l(Ì0.0
-50-0 .ì2.s.() rrll0.t)

l'1, 'tromntrn
bcnzecn
krlueeû
cth¡'ltrnzccn
x¡'lcncn

.0.2
< (t.2
.:0.2

0.1
< 0.2

0,2
7.0
4.0
0.2
ó.ir

t5.0
5()4,0

77,t)

15.0
t5l.r)

,ì0.0
r000.0

r 5().0
70.0

,ì00.0
(Jch¡1. K¡rolrralerstoffen
dichknrnrctha¡n
l. l-dichloorctl¡aan
I.2-dichkro¡ctha¡n
l. I-rlichloo¡ethecn
lrans 1.2-dichkxl¡clh¿cn
cis I.2-dichkxrrctheen
l. l -dichloorpropaan
| .?-<Iich kxrrprobaan
| .-ì-dichkxrrprohaan
lricll loornrclh¿an
fclrÂch loonncfhaarr
l. I, l -trichkx¡rcthaan
l. 1.2-tnchl(torcthaiìn
lrichkx¡rethc'cn
tclrac,rl(tnrcthecn
v¡ lchlorirlc
lribroonr¡nelha¡rr

sonr ditrhloorprpanen
sonr C+ l dichkrrxthcen

< 1,0
< 0..5
.O5
< 0,5
. {,,-5

< 0..s
.: 0.1
< 0,5
< 0.5
< 0.1
< 0,1
<(,,1
< 0,1
<{).1
< û.1
< 0.5
<ô 5

0.8
't

0.0 t

7.0
7.0
(,.0 I

0.01
ti.O I

6.0
0,0 t

0.0 r

0.0I
24.0

0.0 t

0.{) I

500.0
.154.0

204.0
5.0

10.0

2(ì3.0
5.0I

t50.0
ó-5.0

:(Ì2.0
20.{t

2.5

I 0(¡0.()
900.0
4()0.t)

r0.0
.t(Ì"0

4000.0
t0.0

l(x).t)
1.r0.{,

.5()().0
.r0,0

5.0
fi.l0.0

nilieutechnisch onderzoek
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5.3 BEOORDELING ANALYSERESTJLTATEN EN INTERPRETATIE

5.3.1 Grond

Mengmonster I en 2

ln de mengmonsters van zowel de boven- als de ondergrond worden de PCB's verhoogd aangetroffen boven de
aanf oonbaarheidsgrens.

Uit de analyseresultaten van de samengestelde grondmengmonsters blíjkt dal in het mengmonster van de
bovengrond baium, cadmium, koper, kwik, lood, zink en Þer ue.looga zijn aangetroffen boven ¿e achtergrond-
waarde' ln het grondnrengmonster van de ondergrond zijn koper, twit, loo¿ en pÀt< verhoogd aangetroffen
boven de achtergrondwaarde.
Verder zijn geen van de gemeten parameters verhoogd aangetroffen boven de achtergron¿waarde.

5.3.2 Grondwøter

Grondwøtermonster Pb I

De som van de xylenen worden verhoogd aangetroffen boven de aantoonbaarheidsgrens.

Uit de analyseresultaten van hel grondwateronderzoek blijkt dat hierin bariunr verhoogd is aangetroffen boven de
streefuaarde.
Vcrder zijn geen van de gemeten parameters verhoogd aangetroffen boven de streefwaarde.
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op basis van de verzanlelde cn ter beschikking gestelde gegevens. het daarop verrichte vcldonderzoek enanalyscresullaten van de grond en het grondwàtèr kan heì votgcnae worden geconcludeerd.

Visr¡cel was er op de iokatie.geen verontreiniging waarneembaar. ln het opgeboor<]e rrateriaal ziin tiiclens cleveldwcrkzaar¡heden organorep{isch gcen afwijkingen gcconstateerd.

LJit de analyse¡esultaten van de samengesteldegrondnrengmonsters blijkt dat in de mengnronsters van zowel ¿eboven- als de ondergrond dc som van de PCB's verhoogJworden aanietroffen boven d-e aantoonbaarheidsgrens.
Dc individue le PCB's *:{:i niet verhoogd aangetrof'fen boven de dJectiegrens. l)erhalve is er geen sprake vaneen vr--rontreiniging rnet PCB's.

[Jit cle analyseresultalen van de mengn.¡onsters van de boven- en de ondergrond bliikt dat in hct rnengrnonster van
de bovengrond bariurn, cadmiun¡, koper, kwik, lood, zink en PAK u..hoo-gd zijn aàngetrof fen bove¡ cJe
achlergrondwaarde.
ln het ntengnronsler van de ondergrond zijn koper, kwik, lood, en PAK verhoogd aangetrofl-en bgven de
achtergrondwaarde.
Dez-e verhoogde concentraties kunnen als normaal worden beschouwd rond oude gebouwen cn in binnensteden.

LIit de resuhaten van hef grondwafenïonster blijkt dat de som van de xylenen de aantoonbaarheidsgrens
overschriiden' De individuele xylenen overschrijden de detectiegrens niet. Derhalve kan er vanuil öguun rvorden
dat cr gcen sprake is van een verontreiníging met xylenen

l-lit de analyseresultaten van het grondwatennonster blijkt dat hierin baríum verhoogd is aangetroffen boven de
sf reefwaarde.
Voor deze verhoogde concentratie is met de beschikbare gegevens geen eenduídige verklaring tû geven.

l)e aangetrolfcn vcrhoogde concentraties in zowel de grondmengmonster van de troven als van de ondcrgronci als
het grondwater ovelschriiclen, welisrvaar de achtergrond- en de sireefwaarde nraar bliivcn beduidend lreireden de
fussenrvaarde. Derhalve wordt een nader onderzoek niet nodig geacht.

t"Jit het gehcel aan onderzoeksresultaten kan een positief bclderradvies rvorden gegeven voor de voorgenome¡Ì
aankoop en de daarop volgende bouwactiviteiten.

6. CONCI.USIE

lloekcl, 7 deccnlber 2009
Bodeltrondcrzoek tÌ i j velds

¡J,ø
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Legenda (conform NEN 51041

grind

Gr¡nd, siltlg

Gr¡nd, zwak zendlg

Gr¡nd, motig zandig

Grind, stêrk zãnd¡q

Gr¡nd, ultsßt zandlg

zãnd

Zand, klo¡'rg

Zend, zwek sl,tlg

Zsnd, mat¡g s¡ltlg

Zrnd, stor¡ sllrig

Zand, ulteßt B¡lUg

veen

Voon, mlnere¡larm

klei

%77v'1 
Krer,zwaksutrs

Wr'% 
Kle¡,marlssrrtro

re\ Ktst,utteßtsinis

7--n 
Ktet, zwak zândto

geur

O gaen geur

O eakkg geur

O matlgô geur

3 sterke geur

O uiterslê oåur

olie
f] geen ollâ"wator reactie

fl zwakkê ollo.wålêr reactle

lF matlgo ol¡o-watâr rð¡ctle
g stsrlé ollô.water rcåct¡e

I u¡torsts o¡ls-wåter reåcllð

le€m

Klel, mallg ¿snd¡g

Klol, sterk z¡ndlg p.i.d.-waarde

E"o
Srt
{l ,lo
Ð "too
t 'tooo
i 'tooooN,ì Leem, zwåI zandlg

Le6m, slerk:¡ndig

overige toevoegingen

zwsk humeus

mat¡g humeus

tlo¡k humãus

zwal grlndig

matig grlndlg

slerl( grlndlg

monsters

= 
Væn,ruekkteiig

ffiF:__=::4/)

æ vson,Bterkktonþ
b:::::=:J/'

gercerd monstaf

onggrÖerd monstor

overig

^ 
b¡jzondsr best.nddsot

{ Gsmldd€ldhoogstagrondwaterstånd

= 
Orondw¡torstsnd

O Gamldcre¡dleagstegrondwateretand

Vton, ilah zand¡g

Vaan,6tet* zrndlg

sllb

watef

ooÕôôÕ
o

oo Õo
ôo oo
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oo
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Boring: Br. 1

X

Y

Dalurn
(]WS

GHG

Opme.krñg

2S-10-2009

171

Boring
X

Oatum

GWS

GHG

GLG.

Opmerk¡ng.

Br.2

29-10"2ûOS

Loêm. zwsk z€nd¡o, 9.t 9ryån Leem, zwak ¿andrg, onlszwart

L€en, bruingêel L€em, 9riisb4ùn

t

Leêm. 0riÉblaw

Projectcode: 0209084 opdrachtgever: dhr. v.d. wetering Datum: 29-10-2oog
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Boring
x
Y

Dalum

GWS

GHG

GLG

Opmrk¡ng

Br.3

29-r0-2009

Loam. ¿wat zðnd¡g. 0rij6esrl

Lm. Mk ændlo, 0n seaft

Boring: Br.4
X

Dåtum:

GWS

GHG:

GLG:

29-10-2009

Opmerking:

Boring: Br.6
x.

Delumì

GWS:

GHG:

GLG:

Opmerling

2$r0-2009

Boring: Br.8
x.

Dãtum.

GWS.

GHG,

GIG
Opm€rk¡ng:

29-10..2009

lsem. tak zând€, Oniseafl

Boring: Br.5
x

Dalum

GWS

GHG

GtG
Opmêrkrng

29- t0-2009

Boring: Br.7

Dalum

GWS:

CHG

GtG.
Opmork¡ng.

29-1G.2û9

.s

L@m. eak zand{. grìjwsri

Lem. ãak ¿andig. gti¡5¿wadL€em. ¿mt zedig, Od,Êe¿rt
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OñTEGAM
Laboratoria

Bijvelds
T.a.v. de heer J.L. Bijvelds
Peelsehuis 1'l
5427 RJ BOEKEL

Uw kenmerk
Ons kenmerk
Validatieref.
Opdrachtverifìcaliecode
Bijlage(n)

020908'r'' Kuijkstraat Geldermalsen
Project 313504
313504_certificaalvl
EKCB-OrAO-CZCr-PRJO
2 label(len) + 2 oliechromatogram(men)

Amsterdam, 6 november 2009

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumondezoek dat op uw veaoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

lk wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd.

Het ondezoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed ondezoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de mefhoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboraloria". Deze voorschriften zijn, voor zover
mogelijk, ontleend aan NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

lk vertrouw erop uw opdracht naar tevredenheid en conform de afspraak te hebben uitgevoerd. Heeft u
naar aanleiding van deze rapportâge nog vragen, dan vezoek ik u contact op te nemen met onze
klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

:r:,.. .ì.r(tij.
j;'..:'''\.'1'

postbus 94685
1090 GR Amsterdam

HJE Wenckebachweg 120
1096 AR Amsterdam

T A20 5976 769
F t20 5976 689

klantenserv¡ce@omegam.nl
www.onregam.nl

ABN AMRO bank 462704564
BTW nr. NL8139.67 132.801

Kvk 34215654
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OMEGANT
Laboratoria

Tabel 1 van 2

ANALYSECËRTIFICAAT
Projecl code
Project omschrijvíng
Opdrachtgever

3l 3504
0209084 Kuijkstraat Getdermatsen
Bijvelds

Monsterreferenties
45921 55 = 0æ90& Ku{¡sksat G€¡domars€n: 6f .ll0.5o)+B¡ 2(r-ff}rB¡ 3{0,50).Br alO st}Br slo,so)+a¡ 6fG5c).ar 7(0 s)}8r 8{0,50}4592156 = 02090& Kùtrrrsåtcord€mar3o¡ sr t(50 100).Br 1(lm t5o¡+Br t(1s0-z00Fgr 2{m t00)*8. 2(100 150}rãr 2{ts,æ01

Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

29t10t2009
02t11t2009
0?/11t2009
4s92t55
Grond

29t't0t2009
02t11t2009
02t11t2009
4592156
Grond

Monstervoorbewerking
S NEN5709 (steekmonster)
S voorbewerkingNENSTOS
S soort artefact
S gewicht artefact s

uitgevoerd
uitgevoerd

n.v.t,
<1

uitgevoerd
uitgevoerd

n.v.t.
<l

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest o/o

S organische stof (gec. voor lutum) %
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds)

85,9
2,4

10,7

84,2
l'6

23,5
Anorganische parameters - metalen
S baríum (Ba) mg/kg dsS cadmium {Cd) mgltg OsS kobalt (Co) mgn[ OsS koper (Cu) mgltg Os

! fwit (Hg) FtAS/Fims mõ¡t<g ¿sS lood (Pb) mgltg OsS mofybdeen (Mo) mglfg OsS nikkel(Ni) mgftg OsS zink (Zn) mg/fg Os

144
0,41
5

26
0,27

'100

< 0,9
16

170

100
0,24
6

35
0,18

45
< 0,9
l9
87

Organische parametêrs - niet aromatisch
S minerale olíe (florisil clean-up) mg/kg ds 43 <38

Organische parametors - aromatisch
Pol y cycl i sch e koolw ate rstoffe n :
S naftaleen
S fenanthreen
S anthraceen
S fluorantheen
S benz{a)anthraceen
S chryseen
S benzo(k)fluorantheen
S benzo(a)pyreen
S benzo(ghi)peryleen
S indeno(1,2,3cd)pyreen

S som PAK (10)

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

< 0,15
0,96
0,53
2,7
1,4
't,6
1,2
1,2
0,94
0,82

11

< 0,15
0,55
0,22
1,5
0,56
0,75
0,64
0,74
0,54
0,46

6,1

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds
S PCB -52 mg/kg ds
S PCB -101 mglkg ds
S PCB -118 mg/kg ds
S PCB -138 mg/kg ds
S PCB -153 mg/kg ds
S PCB -180 mg/kg ds

S som PCBs (7) mg/kg ds

< 0,004
< 0,004
< 0,004
< 0,004
< 0,004
< 0,004
< 0,004

0,020

< 0,004
< 0,004
< 0,004
< 0,004
< 0,004
< 0,004
< 0,004

0,020

Opdrâchlverilicâliecocjer ËKCB.OIAO-CZCI-PRJO Ref.: 313504 cerl¡f¡caat v1
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label 2 van 2

ANALYSECERTIF¡CAAT
Project code
Project omechrijving
Opdrachtgever

313504
0209084 Kuijkstraat Geldermalsen
Bilvelds

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerklng(en) algemeen

Organlache stof gehålt€ (goconigeerd voor lutum)
Häiãiéãñiiãnì;ff g;h"it"-i; sããoir¡seãro uoor het iñ het analyse certificaat gerapporteerde sehalte.lutum- lndien het

iuium lenatæ n¡et isîerappo*ããio ¡Ji" 
"o"ectie 

uitgevoerd m9t 9e1 lutum gèhafte van 5,4% (gemiddeld lutum gehalte

Nederiandse bodem,-AS bb10, prestatieblad organische stof geha¡e in grond).

Sommatle van concontreties voor groepsparamêt€rg
Ds sor¡matie is uitgevoerd volgens 453000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3'

opdfachlverif ¡cati6codo: EKcB-olAo-czcl-PRJO
Ref.: 3 l 3504*certilicaat-vl
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Oliechromatogram 1 van 2

OI-IE-ONDERZOEK

Monstercode
Projecl omschrijving
Uw referentie

Methode

OLIECHROMATOGRAM

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m Ctg
2) fraclie C20 Urn ezg
3) fractie C30 Um C35
4) fractie C36 Um C40

4s92155
0209084 Kuijkstraat Getdermatsen

llO!!$ Xuijratraar Getdermats_en: Br.l-(0-50)+Br. 2(0-50)+Br. 3{0-50}+Br. 4(0.50}+Br
5(0.s0)+Br. 6(0-50)+Br. 7(0-S0)+Br. B(O-50)
m¡nerals olie (florisil clean-up)

1 42 3

oliefraclieverdeling

9%
68 o/o

23%
<'l o/"

totale m¡neralê olie gehalte: 43 mg/kg ds

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond
Voorbewerking AP04
Voorbewerking water
Analyse
lnterpretatie

Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Venvíjdert eventuele restanten natuurli.ike verñindingðn uit extract.
PAK clean-up : Venvijdert nagenoeg alle pAK-verbindingen uit extract.

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

Opdrachtverif¡cal¡ecode: EKCB-OIAO-CZCt-pRJO

1, " i,

Ref . 3 t 3504_cert¡frcaal,vl
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Oliechromatog ram 2 van 2

OLIÊ.ONDERZOÊK

Monstercode
Project omschrijving
Uw referentie

Methode

OLIECHROMATOGRAM

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 Um C19
2l fractie C2A Um Ç29
3) fractie C30 Um C35
4) fractie C36 Um C40

totale mlneral€ olle gehalte: <38 mg/kg ds

: 4592156
: 0209084 Ku¡jkstraatGeldormalsen
: 0209084 Kuijkstraat Geldermatsen: Br, t(50-100)+Br. 1(t00.fS0)+Br. l(.t50-200)+Br

2(50.1 00)+Br. 2(1 00-1 50)+Br. 2{t 50.200)
: mínerale olie (florisil clean-up)

3

oliefraclieverdeling

I o/"

84 o/o

I o/n

<1 o/o

42

-t

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond
Voorbewerking AP04
Voorbewerking water
Analyse
lnterpretatie

Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. llorisil clean-up.
Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Gaschromalograaf mel capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek

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

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

Opdrachlver¡f icat¡ecode; EKCB-OIAO-CZCI-PRJO Ret.: 3'13504 c€rt¡ficaat v'l
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OMEGAM
Laboratoriaïabel 'l van 2

ANALYSECERTIFICAAl
Project code
Project omschríjving
Opdrachtgever

314986
0209084 v. Kuijkstraat Geldermaklsen
Bijvelds

Monsterreferenties
1654162 = 0209084

Qpgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

10t11t2009
13t11t2009
13t11t2009
4694162
Grondwater

Anorganische paramefers - metalen
Metalen ICP-MS (opgetost):
S barium (Ba)
S cadmium (Cd)
S kobalt (Co)
S koper (Cu)
S kwik (Hg) FIAS/Fims
S lood (Pb)
S molybdeen (Mo)
S nikkel(Ni)
S zink (Zn)

usll
pgll
pg/l
ygA

Irgll
pg/l
p9/l

us/l
ugll

1,0
7

93
0,

0,05
I
5
5

17

Organische parameters - niel aromatischS minerale olie (florisil clean-up) pg/l < 100

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S styreen
S benzeen
S tolueen
S ethylbenzeen
S xyleen (ortho)
S xyleen (som m+p)
S naftaleen

S som xylenen

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

0,3

pgll
pg/l
pg/t
psll
pgil
tig/l
IrSll
ps/l

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chloaralifaten:
S
S
s
S
S
S
ù
s
s
S
s
s
s
s
s
5
S

S
s

dichloormethaan
1,1-dichloorethaan
1 ,2-dichloorethaan
1 ,1-dichlooretheen
1,2-dichlooretheen (trans)
1,2-dichlooretheen (cis)
1 , I -dichloorpropaan
1 ,2-dichloorpropaan
1 ,3-dichloorpropaan
trichloormethaan
tetrachloormethaan
l, 1,1 -trichloorethaan
1 , 1 ,2-tr¡chloorethaan
trichlooretheen
tetrachlooretheen
vinylchloride
tribroommethaan

som C+T dichlooretheen
som dichloorpropanen

< 1,0
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,t
< 0,5
< 0,5
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,5
< 0,5

0,7
0,8

ug/l
vsll
Irgll
pg/l

ugll
petl
psil
pg/l

ug/l
pgll
IrSll
pgA
pg/l

trs/l
us/l
pslt
ugll

9S/l
¡rgil

i.' ir: ì

Opdrachtverificaliecode: BXGR-OLRX,VBRD-CGGC Rel.: 314986 ¡ìuto4ma¡l v2
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õMEGAIil
Laboratoria

label 2 van 2

ANALYSECERTIF¡CAAT
ProJect code
Project omschrijving
Opdrachtgever

314986
0209084 v. Kuiikstraat Geldermaklsen
Bijvelds

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerkíng(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens 4S3000 paragraat 2.5.2 en bijlage 3.

Opdrachtverificãl¡Bcode: BXGR-OLRX'VBRD-CGGC R6f.: 3'14986 ãulo-emâ¡l v2
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Oliechromatogram I van 1

OLIE-ONDERZOEK

Monst€rcode
Project omschrijving
Uw referentie
Melhode

46941 62
0209084 v. Kui¡kstraat Geldermaklsen
0209084
minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

OLIEFRACTIEVËRDELING

1) fractie C10 Um C19
2| lraclie C2O tlm C29
3) lractie C30 t/m C35
4) fractíe C36 Um C40

421 3

oliefractieverdeling

10 Yo

69%
21 o/o

<1 o/o

totale m¡neralê of ie gehalte: <100 ¡lg/l

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond
Voorbewerking AP04
Voorbewerking waler
Analyse
lnterpretatie

Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Raadpleeg voor de typeríng van de oliesoon de OMEGAM oliebiblíotheek.

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

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

Opdrâchtverificât¡ecode; BXGR-OLRX-VBRD-CGGC Rel. : 3 14986--auto-ema¡i_vz
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