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Verkennend bodemonderzoek milieu by
SAMENVATTING

In de periode september - oktober 2019 is een verkennend bodem onderzoek uitgevoerd . Deonderzoekslocatie bevindt zich ter plaatse van de Grift dijk 28 te Woudenberg .Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunningen de realisatie van een parkeerterrein . In tabel 1 zijn de uitvoering en de resultaten van hetonderzoek schematisch weergegeven .
Tabel 1 Onderzoeksopzet, resultaten voor- en bodemonderzoek
Onderzoek sopzetWerkwijze vooronderzoek
Strategie bodemonderzoek NEN 5725 , aanleiding ANEN 5740 , onverdachte locatie
Vooronderzoek
Oppervlakte onderzoek slocatieGebruik locatie
Bijzonder hed en

Circa 1.000 m2
Erf en weiland

Bodem onderzoek
Bodemopbouw tot 2,9 m - mvGrondwaterstand
Bij mengingen of bijzonderheden
Analyseresultaten bovengrondondergrond

grondwater

Zand, klei en veen met een humeuze bovenlaag0,96 m - mv
Geen bijzonderheden of bij mengingenGeen verhoogde gehaltenLicht : PCB
Licht : barium en nikkel

Eind conclusie
Geconcludeerd wordt dat de hypothese ' onverdachte locatie' geen stand houdt . In deondergrond en het grondwat er zijn enkele parameters licht verhoogd aangetoond . Eenaanvullend onderzoek met een gewijzigde hypothese wordt echter niet noodzakelijk geacht .De vastgestelde milieuhygiënische bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de aanvraagvan een omgevingsvergunning, alsmede de realisatie van een parkeerterrein .
AanbevelingenDe onderzoeksresultaten geven geen aanleiding om aanvullend of nader bodemonderzoek teadviseren . Bij afvoer van grond of verhardingsmaterialen van de locatie kan een aanvullendonderzoek verlangd worden .

1 Voor een juiste interpretatie van de uitvoering en resultaten van het onderzoek dient de gehele rapportagete worden gelezen
19071001A Griftdijk 28
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1 INLEIDING

In opdracht van Stuivenberg Tuinmachines v.o.f. te Woudenberg is door PJ Milieu BV in deperiode september - oktober 2019 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd . Deonderzoekslocatie bevindt zich ter plaatse van de Grift dijk 28 te Woudenberg .
AanleidingAanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunningen de realisatie van een parkeerterrein .
Normering en verantwoordingVoorafgaand aan het veld- en laboratorium onderzoek is vooronderzoek uitgevoerd volgens deNEN 57252 , aanleiding As . Het aansluitend uitgevoerde verkennend bodem onderzoek isgebaseerd op de NEN 57404 .
DoelstellingHet doel van het vooronderzoek is inzicht krijgen in de mogelijke aanwezigheid vanverontreinigingen op de onderzoek slocatie . vanHet doel van het verkennend bodem onderzoek is het vaststellen de actuele
bodemkwaliteit . Een nadere uitwerking van deze doelstelling is om schreven in paragraaf 2.3 .
Indeling rapportIn de rapportage worden de wijze van uitvoering en de resultaten van het onderzoekbesproken . Op de volgende pagina's geven wij de resultaten van het vooronderzoek en hetveld- en laboratorium onderzoek weer . Het rapport sluit af met conclusies en aanbevelingen .
VerantwoordingDit onderzoek is uitgevoerd met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvooropgestelde normen en richtlijnen . Desondanks dient opgemerkt te worden dat eenbodemonderzoek slechts bestaat uit een steekproef , waarbij een relatief gering aantalboringen en analyses uitgevoerd worden . Het kan niet geheel uitgesloten worden dat op delocatie een verontreiniging aanwezig is , die bij dit onderzoek niet aangetroffen is .
Een onderzoek heeft over het algemeen een geldigheid van maximaal vijf jaar . De exactegeldigheidstermijn is afhankelijk van het gebruik van de locatie en het bevoegd gezag dat hetonderzoek beoordeelt .
Ten slotte wordt opgemerkt dat PJ Milieu BV geen financieel of zakelijk belang heeft bij dekwaliteit van de onderzochte locatie .

2 NEN 5725 , Bodem . Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek , Delft 2017De ( verplicht ) te onderzoeken aspecten worden in de NEN 5725 afhankelijk gesteld van de aanleiding vanhet onderzoek . Aanleiding A is als volgt geformuleerd : opstellen hypothese over de bodemkwaliteit tenbehoeve van uit te voeren bodemonderzoekNEN 5740 , Bodem . Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek , Delft 2009
19071001A Griftdijk 28 Woudenberg
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2 VOORONDERZOEK

2.1 Werkwijze

.

Het vooronderzoek heeft betrekking op de onderzoek slocatie en de omgeving . De volgendebronnen zijn geraadpleegd :het Kadaster ;de opdrachtgever ;de RUD Utrecht ;het Bodenloket en Topoptijdreis.nl ;de Grondwaterkaart van Nederland , de Bodem kaart van Nederland en / of hetDINOloket .
Voorafgaand aan de uitvoering van het bodemonderzoek zijn de onderzoekslocatie en deomgeving geïnspecteerd .

.

Voor de resultaten van het vooronderzoek wordt verwezen naar de foto op de voorpagina ende bijlagen 1 en 6. Onder bijlage 1 is een foto - impressie opgenomen .
Onder bijlage 6 zijn opgenomen :een kadastrale kaart ;het topografisch overzicht ;een situatietekening .
In paragraaf 2.2 wordt het één en ander verwoord en geïnterpreteerd weergegeven .Daarnaast wordt relevante aanvullende informatie verstrekt .
2.2 Resultaten vooronderzoek
2.2.1 Onderzoek slocatie
Topografische en algemene gegevensEnkele ( topografische ) gegevens van de onderzoek slocatie zijn weergegeven in tabel 2 .
Tabel 2 Topografische en algemene gegevens locatie
AlgemeenAdres onder zoek slocatie
Gem eente
Kadastrale aanduidingArtikel 55

Griftdijk 28 Woudenberg
WoudenbergGemeente Woudenberg , sectie H , percelen 35 en 36 ( ged . )
Ten aanzien van deze percelen zijn geen aantekeningen in het kader vanhet artikel 55 Wet bodem bescherming opgenom en . Dit houdt in dat bij hetKadaster geen bodeminformatie geregistreerd is3.735 m2Circa 1.000 m2
155.983

Oppervlakte percelenOppervlakte onderzoek slocatie
X - coördinaatY - coördinaat 455.309

19071001A Griftdijk 28 Woudenberg



Verkennend bodemonderzoek milieu by
Huidig gebruikOp Grift dijk 28 is een verkoop- en reparatiebedrijf van tuin- en parkmachines gevestigd . Er issprake van de opslag van benzine ( 250 liter ) , petroleum , dieselolie , koelvloeistof ,ontvettingsvloeistoffen en accuzuur. De stoffen worden bovengronds opgeslagen in een lekbakop een vloeistofdichte vloer . De locatie is uitpandig voorzien van een klinkerverharding .Tijdens de visuele inspectie van de locatie zijn geen bodembedreigende activiteitenaangetroffen . Te denken valt hierbij aan ( ondergrondse ) brandstoftanks of een relevanteopslag van vloeistoffen . De locatie maakt een verzorgde indruk . In bijlage 6 is eensituatiet ekening opgenomen .
Historisch gebruikEr zijn geen relevante gegevens bekend met betrekking tot voormalige/ historischebodembedreigende activiteiten . Te denken valt daarbij aan ondergrondse) brandstoftanks ,calamiteiten , ophogingen of dem pingen . Dergelijke activiteiten kunnen aanleiding geven ombodemverontreiniging ter plaatse van de onderzoek slocatie te verwachten .
Van de locatie zijn enkele bodemonderzoeksrapporten bekend . In tabel 3 zijn gegevens uitdeze rapporten beknopt weergegeven .
Tabel 3 Voorgaande bodemonderzoeken
Griftdijk 27Type onderzoek
Onderzoeksbureau
Datum rapportKenmerk rapport
AanleidingResultaten grond
Resultaten grondwaterConclusies

Verkennend bodemonderzoek
Tjaden Milieu14 novem er 1995
M95.264 / PG
Bouwvergunning bedrijfspandMaximaal licht verhoogd gehalte PAK
Licht verhoogde gehalten chroom , tolueen en xylenenGeen belemmering voor de bouwvergunning

Griftdijk 28
Type onderzoek
OnderzoeksbureauDatum rapport
Kenmerk rapportAanleidingResultaten grondResultaten grondwaterConclusies

Nulsituatie
Gelders Adviesbureau voor Instrstructuur en Milieu23 januari 2008
162923
Verplichting milieuvergunning ( veiligheidscontainer)
Geen verhoogde gehalten minerale olie en vluchtige aromatenGeen verhoogde gehalten minerale olie en vluchtige aromaten
Er is geen verontreiniging aanwezig

Toekom stig gebruikMen is voornemens ter plaatse van de onderzoek slocatie het bestaande bedrijfspand uit tebreiden .
Asbest
Om vast te stellen of de bodem van de locatie op voorhand verdacht is op aanwezigheid vanasbest , zijn de volgende acties uitgevoerd :raadplegen asbestkan senkaart ;globale in specteren van de locatie ( maaiveld en gebouwen ) ;bestuderen luchtfoto's ;

verzamelen informatie over ophogingen , dempingen en / of stort afval of puin .

.

De genoemde werkzaamheden hebben niet geleid tot de hypothese 'asbestverdachte locatie ' .

19071001A Griftdijk 28
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2.2.2 Omgeving
Definiëring omgevingDe omgeving wordt gedefinieerd als de onderzoek slocatie en de directe omgeving tot eenafstand van maximaal 25 meter .
Gebruik
De onderzoek slocatie is gelegen in het buitengebied van de gemeente Woudenberg . Hetgebied wordt in hoofdzaak benut voor agrarische doeleinden . Voor zover bekend blijft ditgebruik ongewijzigd .
Bodembedreigende activiteitenOp het perceel , maar buiten de onderzoek slocatie , zijn enkele gegevens bekend metbetrekking tot ( voormalige ) bodembedreigende activiteiten welke aanleiding kunnen gevenbodemverontreiniging te plaatse van de onderzoek slocatie te verwachten . Relevanteinform atie hierover is opgenomen in tabel 4 .
Tabel 4 Bodembedreigende activiteiten

SitueringActiviteit Verwachte verontreinigende stof
Olie - benzine - afscheider
Wasplaats

7 meter afstand
11 meter afstand Minerale olie

Standaard ' parameters

Gezien de afstand tot de onderzoek slocatie en het minimale gebruik wordt niet verwacht datdeze van invloed is op de bodem kwaliteit ter plaatse van de bouwlocatie /onderzoekslocatie .
Bodeminformatie
Van de omgeving is geen relevante bodeminformatie ( bijvoorbeeld een voorgaandbodemonderzoek of een bodem sanering ) bekend .
Bodem opbouw en geohydrologieDe locatie is opgenomen in rapport GWK 21 en gelegen op kaartblad 32 west . Regionaalbestaat de bodem tot 10 meter min maaiveld ( m - mv ) uit zand met stoorlagen ( leem of veen ) .De regionale grondwaterstroming is oostelijk gericht . De onderzoekslocatie bevindt zich nietin een grondwaterbeschermingsgebied .

over eenAchtergrondgehaltenDe gemeente Woudenberg beschikt ( regionale ) bodem kwaliteitskaart . De
uitkomsten van het onderzoek kunnen met de in deze kaart genoemde achtergrondgehaltenworden vergeleken . Over het algemeen vindt dit echter alleen plaats als in de grondmonstersmatig of sterk verhoogde gehalten zijn aangetoond .

19071001A Griftdijk 28 Woudenberg
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2.3 Hypothese en onderzoeksopzet
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt niet verwacht dat op de locatiesprake zal zijn van aanwezigheid van bodem verontreiniging. Het verkennend
bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5740 , onderzoeksstrategie voor eenonverdachte niet - lijnvormige locatie ( ONV - NL ) .
Het doel van het verkennend bodemonderzoek in deze situatie is aan te tonen dat op deonderzoekslocatie redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in degrond of het freatisch grondwater in gehalten boven respectievelijk de achtergrondwaarde ende streefwaarde .
De locatie heeft een oppervlakte van circa 1.000 m2 . In tabel 5 zijn de uit te voeren veld- enlaboratorium werkzaamheden schematisch weergegeven . De werkzaamheden zijn gebaseerdop de in tabel genoem de strategie.
Tabel 5 Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek
Onderzoek sstrategie voor een onverdachte niet - lijnvormige locatie ( ONV - NL )

VeldonderzoekAantal boringen en peilbuizenBoring tot en boring tot en boring met
0,5 m grondwater peilbuis

LaboratoriumonderzoekAantal ( meng ) monstersGrond Grondwater
Bovengrond Ondergrond

4 1 1 1 1 1
indien de grondwaterspiegel zich ondieper dan 1,0 m - mv bevindt , geldt een boordiepte van 1,0 m . Indiende grondwater spiegel zich dieper dan 2,0 m - mv bevindt , geldt een boordiepte van 2,0 m .

Aanvullend onderzoek naar asbest in de bodem wordt , op basis van de resultaten van hetvooronderzoek , op voorhand niet noodzakelijk geacht . De locatie is ten aanzien van asbestals onverdacht te beschouwen .

19071001A Griftdijk 28 Woudenberg
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3 VELD ONDERZOEK

3.1 Uitvoering
Het veldonderzoek is uitgevoerd door minim aal 1 gecertificeerd persoon van PJ Milieu BV( bijlage 2 , verklaring onafhankelijkheid uitvoering veldwerk ) conform de Beoordelingsrichtlijnvoor het SIKB - procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodem onderzoek ( BRLSIKB 2000 ) en de protocollen 20015 en 20026 .
Op 27 september 2019 is het veldwerk uitgevoerd als omschreven in paragraaf 2.3 . Deverrichte boringen en de geplaatste peilbuis zijn gecodeerd vanaf nummer 1 .Het grondwater is bemonsterd op 8 oktober 2019. Gelijktijdig zijn de stand , de zuurgraad( pH ) , het geleidingsvermogen ( ec ) en de troebelheid van het grondwater bepaald .De situering van de boorpunten is aangegeven op de tekening ( bijlage 6 ) . Een uitgebreideomschrijving van de onderzoeksmethodiek is opgenomen in bijlage 5 .
3.2 Resultaten
In bijlage 2 is van elke boring een boorprofiel opgenomen . De globale bodem opbouw van delocatie is in tabel 6 om schreven .
Tabel 6 Globale bodem opbouw onderzoekslocatie
Traject ( m - mv ) Lithologische beschrijving
0,0 - 1,01,0 - 1,6
1,6 - 1,91,9- 2,1
2,1 - 2,9

Zand , matig fijn , zwak siltig , matig humeusZand , matig fijn , zwak siltigVeen , zwak zandigKlei , matig zandig
Zand , matig fijn , zwak siltig

m - mv meter minus maaiveld
Zintuiglijke waarnemingen vaste bodemBij de uitvoering van het veldwerk zijn geen bijzonderheden ( waaronder olie - indicaties ) ofbijm engingen aangetroffen , die kunnen duiden op aanwezigheid van bodem verontreiniging .Op het maaiveld en in het omhoog gebrachte materiaal zijn ook geen asbestverdachtematerialen aangetroffen .
Grondwaterstand , zuurgraad , geleidingsvermogen en troebelheidIn tabel 7 zijn de resultaten van de veldmetingen aan het grondwater schematischweergegeven .
Tabel 7 Veldmetingen grondwater

Datum Grondwaterstandmonstername ( m - mv )Peilbuis Zuurgraad Geleidbaarheid( S / cm ) Troebelheid(NTU )
1 8 oktober 2019 0,96 7,05 510 3,15

5 Plaatsen van handboringen en peilbuizen , maken van boorbeschrijvingen , nemen van grondmonsters enwaterpassenHet nemen van grondwatermonsters6

19071001A Griftdijk 28 Woudenberg
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De in tabel 7 genoem de waarden aan zuurgraad , geleidbaarheid en troebelheid kunnen alsnormaal beschouwd worden .
Zintuiglijke waarnemingen grondwaterIn tabel 8 zijn de zintuiglijke waarnemingen bij de watermonstername schematischweergegeven .
Tabel 8 Zintuiglijke waarnemingen grondwater

Bijzonderheden Goed- / slechtlopendPeilbuis Belucht
1 Geen Goedlopend On belucht

19071001A Griftdijk 28 Woudenberg
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4 LABORATORIUMONDERZOEK

4.1 Uitvoering
De verzamelde monsters zijn ter analyse aangeboden aan het RvA - geaccrediteerdelaboratorium Eurofins Analytico Milieu B.V. te Barneveld .
De resultaten van het veldonderzoek geven geen aanleiding meerdere ( meng ) monsters teonderzoeken of andere analyses uit te voeren dan conform de gehanteerde strategie ( zieparagraaf 2.3 ) .
In tabel 9 zijn de monsterom schrijvingen en de stoffen waarop de betreffende monsters zijnonderzocht , schematisch weergegeven .
Tabel 9 Monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters
Monster code Boringen Traject ( m -mv) Geanalyseerde parameters
GrondMM - 1 1 , 5 en 6 0,0 - 0,5

1,0 - 1,6 Standaardpakket bodem ?, lutum en organische stof
Standaardpakket bodem , lutum en organische stofMM - 2 1 en 2

Grondwater1-1-1 1 1,9-2,9 Standaardpakket grondwater
MM meng monsterhet betreft de minimale en maximale monsternamediepte. Op het analysecertificaat is hetmonsternametraject per boring weergegeven
4.2 Analyseresultaten
De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 3 .De analyseresultat en zijn getoetst met behulp van Bo ToVa aan de achtergrond- / streef- eninterventiewaarden . Informatie over het toetsingskader is opgenomen in bijlage 5. Deanalyseresultaten van de grond zijn ook indicatiefto getoetst volgens het Besluit11 en deRegeling12 bodem kwaliteit . Deze toetsing geeft een indicatie van toepassingsmogelijkhedenzodra grond wordt afgevoerd . De toetsing doet geen uitspraak over de ( gezondheidsrisico'sbij het gebruik van de grond .

7
8
9

Droge stof , metalen ( barium , cadmium , kobalt , koper, kwik , molybdeen , nikkel , lood en zink ) , minerale olie( GC ) , PAK ( 10 ) en PCB ( 7 )Metalen ( barium , cadmium , kobalt , koper , kwik , molybdeen , nikkel , lood en zink ) , aromaten ( BTEXN ) ,styreen , VOCL ( 11 ) , vinylchloride , 1,1 dich looretheen , chloorpropanen ( 3 ) , bromoform en minerale olie ( GC )Het betreffen de door de gemeente vastgestelde locatiespecifieke achtergrondwaarden ( ziebodemkwaliteitskaart ) en / of de landelijk vastgestelde generieke waarden (AW2000 )Mogelijke klassen zijn : " Altijd toepasbaar ', ' Klasse Wonen ', 'Klasse Industrie ', ' Niet toepasbaar' en 'Nooittoepasbaar'Besluit van 22 november 2007Regeling van 13 december 2007 , nr . DJZ2007124397 . Tevens zijn navolgende wijzigingen van deRegeling van toepassing

10
1112

19071001A | Griftdijk 28 Woudenberg
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In onderstaande tabellen is het resultaat van de toetsing verwoord 13 opgenomen voorrespectievelijk de grond en het grondwater .
Tabel 10 Monsteromschrijving grond (meng )monsters en resultaat toetsing
Monster code Boringen Grondsoort Bijmengingen Resultaat toetsing *** Klasseindeling
BovengrondMM - 1 1 , 5 en 6 Grond Altijd toepasbaar
OndergrondMM - 2 1 en 2 Zand Licht : PCB ( 0,0052 ) Altijd toepasbaar
MM meng monsterdeling in hoofdnamen : zand , grond ( humeus zand ) , klei , leem ofvoor de mate en voor meer details wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 2mate van verhoging ( licht , matig of sterk ) . Tussen haakjes het gemeten gehalte in mg / kg d.s.geen bijmengingen of geen verhoogde gehalten boven de achtergrondwaardenbetreft indicatieve toetsing aan Besluit en Regeling bodemkwaliteit met het oog op afvoeren hergebruik van grond
Tabel 11 Monsteromschrijving grondwater en resultaat toetsing
Monster code Peilbuis Resultaat toetsing
1-1-1 Licht: barium ( 80 ) en nikkel ( 20 )

mate van verhoging ( licht , matig of sterk ) . Tussen haakjes het gemeten gehalten in ug / lgeen verhoogde gehalten boven de streefwaarden

13
niet verhoogd : het gehalte overschrijft de achtergrond-/ streefwaarde niet ; er is in principe sprake vaneen ' schoon ' monster ( NB : ook de als licht verhoogd gerapporteerde 'parameters * factor 0,7 ' kunnenals ' niet verhoogd ' worden beschouwd, indien alle individuele parameters de detectiegrens AS3000 nietoverschrijden )licht verhoogd : het gehalte overschrijdt de achtergrond-/ streefwaarde, maar de tussenwaarde ( hetgemiddelde van de achtergrond- / streef- en interventiewaarde) wordt niet over schreden . Deverontreiniging is naar verwachting dermate gering dat veelal geen nadere actie ( onderzoek of sanering )noodzakelijk ismatig verhoogd : het gehalte overschrijdt de tussenwaarde. Nader onderzoek kan worden aanbevolenom te bepalen of er inderdaad sprake is van relevante bodemverontreinigingsterk verhoogd : het gehalte overschrijdt de interventiewaarde . Nader onderzoek naar de aard , mate ,omvang en oorzaken van de verontreiniging is in de meeste gevallen noodzakelijk

19071001A Griftdijk 28 Woudenberg
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5 CONCLUSI ES EN AANBEVELINGEN

5.1 Conclusies
Op basis van de resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek is geconcludeerd dat deonderzoekslocatie onverdacht is ten aanzien van bodemverontreiniging . De opzet van hetbodemonderzoek is gebaseerd op de onderzoeksstrategie voor een onverdachte nietlijnvormige locatie ( ONV - NL ) .
Geconcludeerd wordt dat de hypothese ' onverdachte locatie' geen stand houdt . In deondergrond en het grondwater zijn enkele parameters licht verhoogd aangetoond . Eenaanvullend onderzoek met een gewijzigde hypothese wordt echter niet noodzakelijk geacht .De vastgestelde milieuhygiënische bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de aanvraagvan een omgevingsvergunning , alsmede de realisatie van een parkeerterrein .
5.2 Aanbevelingen
De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding om aanvullend of nader bodemonderzoek teadviseren .
Het onderzoek is onder Kwalibo ( een onderdeel van het Besluit bodemkwaliteit ) uitgevoerd .Het betreft echter geen partij keuring . Bij afvoer van grond of verhardingsmaterialen van delocatie kan er sprake zijn van verwerkingskosten. Door derden kan , ongeacht de resultatenvan dit bodemonderzoek , een keuring van de af te voeren partij verlangd worden .

19071001A Griftdijk 28 Woudenberg
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milieu bv

Boring :Datum :Boormeester : 127-9-2019Gerben van Dasselaar Boring :Datum :Boormeester :
227-9-2019Gerben van Dasselaar klinkerZand , matig fijn , zwak siltig ,matig humeus , donkerbruin ,Edelmanboor Zand , matig fijn , zwak siltig ,grijsbeige, Edelmanboor

50 50
Zand , matig tin , sterk siltig ,zwak humeus, donkergrijsbruin , Edelmanboor

100100 100Zand , matig fijn , zwak siltig .grijs , Edelmanboor
Zand ,matia fijn , matig siltig ,grijs, EdelmanboorVeen , zwak zandia ,bruinrood , Edelmanboor190 190200 Klei, matig zandig , grijsbruin ,Zuigerboor 200 Zand , matig fijn , matig siltig ,grijs , Edelmanboor210 Zand , matig fijn , zwak siltig ,grijs , Zuigerboor

250

200
3Boring :Datum :Boormeester : 27-9-2019Gerben van Dasselaar Boring :Datum :Boormeester :

427-9-2019Gerben van Dasselaaro klinker klinker10 Zand , matig fijn , zwak siltig ,zwak grindig , beige ,EdelmanboorZand , matig fijn , matig siltig ,grijs , Edelmanboor
Zand , matig fijn , zwak siltig ,zwak grindig, beige,EdelmanboorSO

50 50
Boring :Datum :Boormeester :

527-9-2019Gerben van Dasselaar Boring :Datum :Boormeester :
627-9-2019Gerben van DasselaargrasZand , matia fijn , zwak siltia .matig hum eus , donkerbruin ,Edelmanboor

grasZand , matia fijn , zwak siltig .matig humeus , donkerbruin ,Edelmanboor
50

Project code: 19071001ALocatie : Griftdijk 28 ,Schaal : 1 : 30Getekend volgens NEN 5104



P
milieu bv

Legenda (conform NEN 5104 )grind klei geurGrind , siltig Klei , zwak siltig
Grind , zwak zandig Klei, matig siltig

O geen geur- zwakke geurmatige geursterke geuruiterste geurGrind , matig zandig Klei, sterk siltig
olieGrind , sterk zandig Klei , uiterst siltig

Grind , uiterst zandig Klei, zwak zandig
-- geen olie -water reactie- zwakke olie -water reactieI matige olie - water reactie+ sterke olie -water reactie+ uiterste olie -water reactieKlei , matig zandig

zand Klei , sterk zandig p.i.d.- waarde>Zand , kleiig EN > 1
Zand , zwak siltig leem

> 10> 100> 1000> 10000Zand , matig siltig Leem , zwak zandig
Zand , sterk siltig Leem , sterk zandig monsters
Zand , uiterst siltig geroerd monster

overige toevoegingenzwak humeus ongeroerd monster
volumeringveen Veen , mineraalarm matig humeus overig

Veen , zwak kleiïg sterk humeus 4 bijzonder bestanddeelGemiddeld hoogste grondwaterstandgrondwaterstandGemiddeld laagste grondwaterstandVeen , sterk kleiïg zwak grindig
slibVeen , zwak zandig matig grindig waterVeen , sterk zandig sterk grindig

peilbuis
blinde buis
casing
hoogste grondwaterstandgemiddelde grondwaterstandlaagste grondwaterstand
zand afdichting

ELS
bentoniet /mi koliet / klei afdichting
grind afdichting
filter

Project code: 19071001ALocatie : Griftdijk 28 ,Schaal : 1 : 30Getekend volgens NEN 5104



VERKLARING ONAFHANKELIJKHEID UITVOERING VELDWERK
min

milieubv

Projectcode :Locatie :Projectleider :
19071001AGrift dijk 28 WoudenbergJantine Slotboom - van Vliet

BRL SI KB :
ODOO

1000200021006000
Monsterneming voor partijkeuringenVeldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoekMechanisch borenMilieukundige begeleiding van (water ) bodemsaneringen en nazorg

Protocollen : 100110022001

ロロロロロロ

20022003201821016001

Monsterneming voor partij keuringen grond en bagger specieMonsterneming voor partij keuringen niet - vormgegeven bouwstoffenPlaatsen van handboringen en peilbuizen , maken vanboorbeschrijvingen , nemen van grondmonsters en waterpassenHet nemen van grondwatermonstersVeldwerk bij milieu hygiënisch waterbodemonderzoekLocatie - inspectie en monsterneming van asbest in bodemMechanisch borenMilieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionelemethoden
Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in - situmethoden6002

Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisenvan de BRL SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen .
Naam : Handtekening :
G.B. van



Bijlage 3



eurofins
- analytico

PJ Milieu BVT.a.v. Jantine slot boomNijverheidsstraat 2138 61 RJ NIJKERK

Analysecertificaat
Datum : 03 - Oct - 2019

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek .
Certificaat nummer/VersieUw project / verslagnummerUw project naamUw ordernummerMonster ( s ) ontvangen

201 9142000/119071001AGrift dijk 28 , Woudenberg
27 - Sep - 2019

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 nadatum 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 afloopvan de standaardbewaar periode ondertekend aan ons te retourneren . Voor de kosten van het langer be warenvan 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 ditanalysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies .

Met vriendelijke groet ,

Obelahan
Eurofins Analytico B.V.

Ing . A. VeldhuizenTechnical Manager

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-463771 NB BarneveldP.O. Box 4593770 AL Barneveld NL

Tel . +31 ( 0 ) 34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25Fax +31 ( 0 ) 34 242 63 99 IBAN : NL71BNP A0227924525E - mail info-env@eurofins.nl BIC : BNPANL2Asite www.eurofins.nl KvK / COC NO . 09088 623BTW /VAT NO . NL 8043.14.88 3.B01
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001 : 2015 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest ( OVAM en Dep . Omgeving ) ,het Brusselse Gewest ( BIM ) , het Waalse Gewest ( GRNE - OWD )en door de overheid van Luxemburg ( MEV )



eurofins
- analytico

Analysecertificaat
Uw project / verslagnummerUw project naamUw ordernummer

19071001AGrift dijk 28 , Woudenberg Certificaat nummer /VersieStart datumRapportagedatumBijlagePagina

201 91 42000/127 - Sep - 201903 - Oct - 2019 / 08 : 32A , B , C1/2MonsternemerMonstermatrix Gerben van DasselaarGrond ( AS3000 )
Analyse Eenheid

Uitgevoerd Uitgevoerd
S

Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
BodemkundigeDroge stof
Organische stofGloeirest
Korrelgrootte < 2 um ( Lut um )

% ( m / m ) 86.6 84.3S 2.9 < 0.7% ( m / m ) ds
% ( m / m ) ds
% ( m / m ) ds

96.8 99.6S 4.5 4.5
Metalen$ 24 < 20S < 0.20 < 0.20S < 3.0 < 3.0

S 11 < 5.0
S

Barium ( Ba )
Cadmium ( cd )
Kobalt (CO )
Koper ( Cu )
Kwik (Hg )
Molybde en (Mo )Nikkel ( Ni )
Lood ( Pb )
Zink ( zn )

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

0.067 < 0.050
S < 1.5 < 1.5
S < 4.0 < 4.0
S 23 < 10
S 38 < 20

< 3.0 < 3.0
< 5.0 < 5.0
< 5.0 < 5.0

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

14

Minerale olie
Minerale olie ( C10 - C12 )
Minerale olie ( C12 - C16)Minerale olie ( C16 - C21 )
Minerale olie ( C21 - C30 )Minerale olie ( C30 - C35 )Minerale olie ( C35 - C40 )
Minerale olie totaal ( C10 - C40 )
Polychloorbifenylen , PCBPCB 28

< 11
8.3 < 5.0

< 6.0 < 6.0
S < 35 < 35
S < 0.0010 < 0.0010
S PCB 52 < 0.0010 < 0.0010mg / kg ds

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

S PCB 101 < 0.0010 < 0.0010S PCB 118 < 0.0010 0.0010
Nr . Monsteromschrijving1 MM - 12 MM - 2

Datum monstername
27 - Sep - 201927 - Sep - 2019

Monster nr .1 0955 475109 55 476

sem Q : door RVR ge accrediteerde verrichtingA : AP04 erkende verrichtingS. AS SIKB erkende verrichtingV : VAREL erkende verrichtingPodemEurofins Analytico B.V. beheelGildeweg 42-46 Tel . +31 ( 0 ) 34 242 63 003771 NB Barneveld Fax +31 ( 0 ) 34 242 63 99P.O. BOX 459 E - mail info-env@eurofins.nl3770 AL Barneveld NL site www.eurofins.nl
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd .BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001 : 2015 gecertificeerd door TÜVIBAN : NL71BNPA0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest ( OVAM en Dep . Omgeving ) ,BIC : BNPANL2A het Brusselse Gewest ( BIM ) , het Waalse Gewest ( DGRNE - OWD )KVK / COC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV ) .BTW / VAT NO.NL 8043.14.883.B01

TESTENRVA



eurofins
- analytico

Analysecertificaat
Uw project / verslagnummerUw project naamUw ordernummer

1907 10 01 AGrift dijk 28 , Woudenberg Certificaat nummer /VersieStart datumRapport agedatumBijlagePagina

201 9142000/127 - Sep - 201903 - Oct - 2019 / 08 : 32A , B , C2/2Monsterne merMonstermatrix Gerben van DasselaarGrond ( AS3000 )
1 2

S < 0.0010 < 0.0010S < 0.0010 < 0.0010S < 0.0010< 0.00100.0049S 0.0052
S < 0.050 < 0.050S < 0.050 < 0.050
S

Analyse Eenheid
PCB 138 mg / kg ds
PCB 153 mg / kg ds
PCB 180 mg / kg ds
PCB ( som 7 ) ( factor 0,7 ) mg/ kg ds
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen , PAKNaftaleen mg / kg dsFenant hreen mg/kg ds
Anthraceen mg / kg dsFluorantheen mg/kg dsBenzo ( a ) anthraceen mg / kg ds
Chryse en mg/kg ds
Benzo ( k ) fluorantheen mg / kg ds
Benzo ( a ) pyreen mg / kg ds
Benzo ( ghi ) peryleen mg / kg ds
Inde no ( 123 - cd ) pyreen mg / kg ds
PAK VROM ( 10 ) ( factor 0,7 ) mg / kg ds

< 0.050 < 0.050
S 0.098 < 0.050
S 0.061 < 0.050
S 0.082 < 0.050S < 0.050 < 0.050S 0.057 < 0.050
S 0.064 < 0.050S 0.069 < 0.050
S 0.57 0.35 1)

Nr . Monsteromschrijving1 MM - 12 MM - 2
Datum monstername
27 - Sep - 201927 - Sep - 2019

Monster nr .10955 4751 0955476

Akkoordakwatse Q : door RVR ge accrediteerde verrichtingA : AP04 erkende verrichtingS. AS SIKB erkende verrichtingV : VAREL erkende verrichting Pr.coörd .
Podem SIXEurofins Analytico B.V. VAbeheelGildeweg 42-46 Tel . +31 ( 0 ) 34 242 63 003771 NB Barneveld Fax +31 ( 0 ) 34 242 63 99P.O. BOX 459 E - mail info-env@eurofins.nl3770 AL Barneveld NL site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd .BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001 : 2015 gecertificeerd door TÜVIBAN : NL71BNPA0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest ( OVAM en Dep . Omgeving ) ,BIC : BNPANL2A het Brusselse Gewest ( BIM ) , het Waalse Gewest ( DGRNE - OWD )KVK / COC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV ) .BTW / VAT NO.NL 8043.14.883.B01
TESTENRVA



eurofins
- analytico

Bijlage ( A ) met de elmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019142000/1 Pagina 1/1
Monster nr . Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monstername ID / Monsteromsch .
109 55 475 1 1 0 50 05 37 662933 MM - 1
109 55 475 5 1 0 50 05 37 66 29 12 MM - 1
109 55 475 6 1 0 50 05 37 66 2848 MM - 1
1 09 55 476 1 3 100 150 05 37 662940 MM - 2
10955476 2 4 140 160 05 37 6628 97 MM - 2

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46 Tel . +31 ( 0 ) 34 242 63 003771 NB Barneveld Fax +31 ( 0 ) 3 4 242 63 99P.O. Box 459 E - mail info-env@eurofins.nl3770 AL Barneveld NL site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN : NL71BNPAO227924525BIC : BNPANL2AKvK / COC NO . 09088623BTW / VAT NO . NL 8043.14.883.B01
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001 : 2015 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest ( OVAM en Dep . Omgeving ) ,het Brusselse Gewest ( BIM ) , het Waalse Gewest ( DGRNE - OWD )en door de overheid van Luxemburg (MEV )



eurofins
- analytico

Bijlage (B ) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 201 91 42000/1
Pagina 1/1

Opmerking 1 )
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7 * RG

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46 Tel . +31 ( 0 ) 34 242 63 003771 NB Barneveld Fax +31 ( 0 ) 34 242 63 99P.O. BOX 459 E - mail info-env@eurofins.nl3770 AL Barneveld NL site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN : NL71BNPAO 227924525BIC : BNPANL2AKvK / COC No. 09088623BTW / VAT NO . NL 8043.14.883.B01
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001 : 2015 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest ( OVAM en Dep . Omgeving ) ,het Brusselse Gewest ( BIM ) , het Waalse Gewest ( DGRNE - OWD )en door de overheid van Luxemburg (MEV )



eurofins
- analytico

Bijlage ( C ) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 20191 42000/1 Pagina 1/1
Analyse Methode Techniek Methode referentie
Cryogeen malen W0106 Cf. AS3000Voorbe handeling

GravimetrieDroge Stof WO104 cf. pb 3010-2 en gw . NEN - EN 15934
WO109 Gravimetrie cf. pb 301 0-3 en cf. NEN 5754Organische stof ( gloeiverlies )

Korrelgrootte < 2 um ( lut um ) WO 171 Sedimentatie
Barium ( Ba ) WO 423 ICP - MS
Cadmium ( Cd ) W0423 ICP - MS
Kobalt ( Co ) WO423 ICP - MS

cf. pb 301 0-4 en gw . NEN 5753
cf. pb 3010-5 en cf. NEN - EN - ISO 17294-2
cf. pb 3010-5 en cf. NEN - EN - ISO 17294-2
cf. pb 3010-5 en cf. NEN - EN - ISO 17294-2
cf. pb 3010-5 en cf. NEN - EN - ISO 17294-2
cf. pb 3010-5 en cf. NEN - EN - ISO 17294-2
cf. pb 3010-5 en cf. NEN - EN - ISO 17294-2

Koper ( Cu ) WO 423 ICP - MS
Kwik ( Hg ) W0423 ICP - MS

W0423 ICP - MSMolybdeen ( Mo )
Nikkel ( Ni ) WO 423 ICP - MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN - EN - ISO 17294-2
Lood ( Pb ) WO423 ICP - MS cf. pb 3010-5 en cf. NEN - EN - ISO 17294-2

W0423 ICP - MSZink ( zn )
Minerale olie ( C10 - C40 ) WO 202 GC - FID
PCB ( 7 ) WO 271 GC - MS

cf. pb 3010-5 en cf. NEN - EN - ISO 17294-2
cf. pb 3010-7 en gw . NEN - EN - ISO 16703
cf. pb 3010-8 en gw . NEN 6980
cf. pb . 3010-6 en gw . NEN - ISO 18287
cf. pb . 3010-6 en gw . NEN - ISO 18287

PAK som AS3000 / AP 04 WO 271 GC - MS
PAK ( 10 ) (VROM ) WO 271 Gc - Ms

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meet onzekerheidstaan vermeld in ons overzicht " Specificaties analysemethoden " , versie juni 2019 .

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46 Tel . +31 ( 0 ) 34 242 63 003771 NB Barneveld Fax +31 ( 0 ) 3 4 242 63 99P.O. BOX 459 E - mail info-env@eurofins.nl3770 AL Barneveld NL site www.eurofins.nl

BNP Paribas S. A. 227 9245 25IBAN : NL71BNPAO 227924525BIC : BNPANL2AKvK / COC NO . 09088623BTW / VAT NO . NL 8043.14.883.B01
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001 : 2015 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest ( OVAM en Dep . Omgeving ) ,het Brusselse Gewest ( BIM ) , het Waalse Gewest ( DGRNE - OWD )en door de overheid van Luxemburg (MEV )



eurofins
- analytico

PJ Milieu BVT.a.v. Jantine slot boomNijverheidsstraat 2138 61 RJ NIJKERK

Analysecertificaat
Datum : 14 - Oct - 2019

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek .
Certificaat nummer/VersieUw project / verslagnummerUw project naamUw ordernummerMonster ( s ) ontvangen

201 914 9053/119071001AGrift dijk 28 , Woudenberg
08 - Oct - 2019

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 nadatum 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 afloopvan de standaardbewaar periode ondertekend aan ons te retourneren . Voor de kosten van het langer be warenvan 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 ditanalysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies .

Met vriendelijke groet ,

Obelahan
Eurofins Analytico B.V.

Ing . A. VeldhuizenTechnical Manager

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-463771 NB BarneveldP.O. Box 4593770 AL Barneveld NL

Tel . +31 ( 0 ) 34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25Fax +31 ( 0 ) 34 242 63 99 IBAN : NL71BNP A0227924525E - mail info-env@eurofins.nl BIC : BNPANL2Asite www.eurofins.nl KvK / COC NO . 09088 623BTW /VAT NO . NL 8043.14.88 3.B01
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001 : 2015 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest ( OVAM en Dep . Omgeving ) ,het Brusselse Gewest ( BIM ) , het Waalse Gewest ( GRNE - OWD )en door de overheid van Luxemburg ( MEV )



eurofins
- analytico

Analysecertificaat
Uw project / verslagnummerUw project naamUw ordernummer

19071001AGrift dijk 28 , Woudenberg Certificaat nummer /VersieStart datumRapport agedatumBijlagePagina

201 91 49 05 3/110 - Oct - 201914 - Oct - 2019 / 16 : 18A , B , C1/2MonsternemerMonstermatrix Gerben van DasselaarWater ( AS3000 )
Analyse Eenheid 1

S 80
S

Metalen
Barium ( Ba )
Cadmium ( Cd )
Kobalt (Co )
Koper ( Cu )

< 0.20S 4.1
S

Mg/ L
Mg/LMg/ L
Mg/ LMg/ Lpg/ L
ug/ L

11
S Kwik (Hg ) < 0.050
S 3.7
S Molybdeen ( Mo )

Nikkel ( Ni )
Lood ( Pb )

20
S < 2.0Hg/ Lpg / LS Zink ( Zn ) 65

vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen$ < 0.20BenzeenTolueenS < 0.20Mg/ L
Mg / LHg / L
pg / Lpg/ L

< 0.20
< 0.10< 0.200.21 1)
< 0.90

g / L
Mg / L
Hg/ L
g / L

< 0.020
< 0.20
< 0.20< 0.20

S Et hylbenzeenS o - XyleenS m , p - XyleenS Xylenen ( som ) factor 0,7
BTEX ( som )S NaftaleenS Styreen
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffenS Dichloormethaans Trichloormet haanS TetrachloormethaanS Trichlooret heenS Tetrachlooret heenS 1,1- DichloorethaanS 1,2 - DichloorethaanS 1,1,1 -TrichloorethaanS 1,1,2 -Trichloorethaans cis 1,2- Dichlooret heen

Nr . Monsteromschrijving1 1-1-1

< 0.10
pg/ L
Hg/ L
g / L
Mg/ Lug/ L
g / L
Hg/ L

< 0.20
< 0.10
< 0.20
< 0.20

ug/ L < 0.10< 0.10g / L
pg / L < 0.10

Datum monstername08 - Oct - 2019 Monster nr .1 0978699

tem Q : door RVR ge accrediteerde verrichtingA : APO4 erkende verrichtingS. AS SIKB erkende verrichtingV : VAREL erkende verrichtingPodem er
SIK

Eurofins Analytico B.V. beheelGildeweg 42-46 Tel . +31 ( 0 ) 34 242 63 003771 NB Barneveld Fax +31 ( 0 ) 34 242 63 99P.O. BOX 459 E - mail info-env@eurofins.nl3770 AL Barneveld NL site www.eurofins.nl
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd .BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001 : 2015 gecertificeerd door TÜVIBAN : NL71BNPA0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest ( OVAM en Dep . Omgeving ) ,BIC : BNPANL2A het Brusselse Gewest ( BIM ) , het Waalse Gewest ( DGRNE - OWD )KVK / COC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV ) .BTW / VAT NO.NL 8043.14.883.B01

TESTENRVA



eurofins
- analytico

Analysecertificaat
Uw project / verslagnummerUw project naamUw ordernummer

19071001AGrift dijk 28 , Woudenberg
Certificaat nummer /VersieStart datumRapportagedatumBijlagePagina

201 91 49053/110 - Oct - 201914 - Oct - 2019 / 16 : 18A , B , C2/2MonsternemerMonstermatrix Gerben van DasselaarWater ( AS3000 )
Eenheid

S < 0.10
< 1.6

S
g / L
Hg/ Lug / LMg/ Lug/ L

< 0.20S < 0.10

Analyse
trans 1,2 - Dichlooret heen
CKW ( som )Tribroommet haan
Vinylchloride1,1- Dichlooretheen
1,2 - Dichloorethenen ( Som ) factor 0,7
1,1 - Dichloorpropaan
1,2 - Dichloorpropaan
1,3 - DichloorpropaanDichloorpropanen som factor 0.7

S < 0.10
S 0.14 1 )
S pg / L

Mg/ LHg/ L < 0.20S < 0.20S < 0.20g / L
Ng / Ls 0.42

< 10
< 10< 10

Minerale olie
Minerale olie ( C10 - C12 )
Minerale olie ( C12 - C16 )
Minerale olie ( C16 - C21 )
Minerale olie ( C21 - C30 )
Minerale olie ( C30 - C35 )Minerale olie ( C35 - C40 )
Minerale olie totaal ( C10 - C40 )

Mg/ LHg/ L
Hg/ L
Mg/ L
Mg/LMg/ L
Hg/ L

< 15
< 10< 10s < 50

Monster nr .Nr . Monsteromschrijving1 1-1-1 Datum monstername08 - Oct - 2019 10978699

akwatse Q : door RVR ge accrediteerde verrichtingA : APO4 erkende verrichtingS. AS SIKB erkende verrichtingV : VAREL erkende verrichting
AkkoordPr.coörd .

Podem
**ISEurofins Analytico B.V. VAbeheelGildeweg 42-46 Tel . +31 ( 0 ) 34 242 63 003771 NB Barneveld Fax +31 ( 0 ) 34 242 63 99P.O. BOX 459 E - mail info-env@eurofins.nl3770 AL Barneveld NL site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd .BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001 : 2015 gecertificeerd door TÜVIBAN : NL71BNPA0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest ( OVAM en Dep . Omgeving ) ,BIC : BNPANL2A het Brusselse Gewest ( BIM ) , het Waalse Gewest ( DGRNE - OWD )KVK / COC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV ) .BTW / VAT NO.NL 8043.14.883.B01
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Bijlage ( A ) met de elmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019149053/1 Pagina 1/1
Monster nr . Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monstername ID /Monsteromsch .
10978699 1 1 190 290 0691 957704 1-1-1
10978699 1 2 190 290 0800 853699 1-1-1
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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 20191 49 053/1 Pagina 1/1
Analyse Methode Techniek Methode referentie
Barium ( Ba ) W0421 ICP - MS cf. pb 3110-3 en cf. NEN - EN - ISO 17294-2

cf. pb 3110-3 en cf. NEN - EN - ISO 17294-2Cadmium (cd ) WO 421 ICP - MS
Kobalt ( Co ) WO 421 ICP - MS Cf. pb 311 0-3 en cf. NEN - EN - ISO 17294 -2

W0421 ICP - MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN - EN - ISO 17294-2
cf. pb 3110-3 en cf. NEN - EN - ISO 17294-2WO421 ICP - MS

Koper ( Cu )
Kwik ( Hg )
Molybdeen ( Mo )
Nikkel ( Ni )

W0421 ICP - MS cf. pb 3110-3 en cf. NEN - EN - ISO 17294-2
W0421 ICP - MS cf. pb 3110-3 en cf. NEN - EN - ISO 17294-2

Lood ( Pb ) WO 421 ICP - MS cf. pb 31 10-3 en cf. NEN - EN - ISO 17294 - 2
Zink ( zn ) WO421 ICP - MS cf. pb 3110-3 en cf. NEN - EN - ISO 17294-2

WO 254 HS - Gc - MS Cf. pb 31 30-1Xylenen som AS3000
Aromaten (BTEXN ) WO 254 Hs- Gc- MS cf. pb 31 30-1

WO 254 HS - GC - MS cf. pb 31 30-1Styreen
vocI ( 11 ) WO 254 HS - Gà - MS cf. pb 31 30-1
Tribroommet haan ( Bromoform ) WO 254 Hs - Gc- MS cf. pb 3130-1

WO 254 HS - GC- MS cf. pb 31 30-1Vinylchloride
1,1- Dichlooretheen WO 254 HS- Gc - MS Cf. pb 31 30-1
DICIEt heen som AS3000 WO 254 Hs- Gc- MS cf. pb 31 30-1

WO 254 HS - GC - MS cf. pb 31 30-1
WO 254 HS - Gà - MS cf. pb 31 30-1

1,1 - Dichloor pro paan
1,2- Dichloorpro paan
1,3 -Dichloor pro paan
DiChlprop . som AS3000
Minerale olie ( C10 - C40 )

WO 254 Hs- Gc - MS cf. pb 3130-1
WO 254 HS- GC - MS cf. pb 3130-1

Cf. pb 3110-5WO215 GC - FID

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheidstaan vermeld in ons overzicht " Specificaties analysemethoden " , versie juni 2019 .
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Bijlage 4Toetsing



Toetsing analyseresultaten grond
CertificaatnummerUw projectnummerUw projectnaamDatum monstername

201914200019071001AGriftdijk 28 , Woudenberg27-09-2019
Parameter Eenheid MM - 1 GSSD +/ RG AW T 1
VoorbehandelingCryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analysesDroge stofOrganische stofGloeirestKorrelgrootte < 2um ( Lutum )

86,62,9% (m /m )% ( m / m ) ds% ( m /m ) ds% (m /m ) ds
86,62,996,84,5 4,5

555,024< 0,20< 3,0110,067< 1,5< 4,02338

70,860,22325,79820,370,09181,05

20,00,23,05,00,051,54,010,020,0

190,00,615,040.00,151,535,050,0

6,8103,0115,018,195,8

920,013,0190,0190,036,0190,0100,0530,0720,0
6,759 67,534,0678,41 290,0430,0140,0

< 3,0< 5,0< 5,0148,3< 6,0< 35

7,24112,0712,0748,2828,6214,4884,48 35,0 190,0 2600,0 5000,0

MetalenBarium (Ba ) mg /kg dsCadmium ( Cd ) mg/kg dsKobalt (Co ) mg/kg dsKoper (Cu ) mg /kg dsKwik ( Hg ) mg /kg dsMolybdeen (Mo ) mg /kg dsNikkel ( Ni ) mg/kg dsLood ( Pb ) mg/kg dsZink ( Zn ) mg /kg ds
Minerale olieMinerale olie ( C10 - C12 ) mg /kg dsMinerale olie ( C12 - C16 ) mg /kg dsMinerale olie (C16 - C21 ) mg/kg dsMinerale olie (C21 -C30 ) mg /kg dsMinerale olie (C30 -C35 ) mg/kg dsMinerale olie ( C35 - C40 ) mg /kg dsMinerale olie totaal ( C10 -C40 ) mg/kg ds
Polychloorbifenylen, PCBPCB 28 mg/kg dsPCB 52 mg/kg dsPCB 101 mg/kg dsPCB 118 mg/kg dsPCB 138 mg/kg dsPCB 153 mg/kg dsPCB 180 mg/kg dsPCB ( som 7 ) (factor 0,7 ) mg/kg ds
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen , PAKNaftaleen mg /kg dsFenanthreen mg /kg dsAnthraceen mg/kg dsFluorantheen mg /kg dsBenzo ( a ) anthraceen mg /kg dsChryseen mg/kg dsBenzo (k ) fluorantheen mg/kg dsBenzo ( a)pyreen mg/kg dsBenzo ( ghi)peryleen mg/kg dsIndeno ( 123 -cd )pyreen mg/kg dsPAK VROM ( 10 ) ( factor 0,7 ) mg/kg ds

0,0024< 0,0010< 0,0010< 0,0010< 0.0010< 0,0010< 0,0010< 0,00100,0049

0,00240,00240,00240,00240,00240.00240,0169 0,007 0,02 0,51 1,0

< 0,050< 0,0500,0980,0610,082< 0,0500,0570,064

0,0350,0350,0350,0980,0610,0820.0350,0570,0640,0690,5710,0690,57 0,35 1,5 20,8 40,0
Legenda
+
+++

< Achtergrondwaarde of RG> Achtergrondwaarde> Tussenwaarde ( T )> Interventiewaarde ( 1 )Niet getoetstRapportagegrensGestandaardiseerd gehalteRGGSSD
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens :Lutum : 4,5 % van droge stof en organische stof : 2,9 % van droge stof.Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoTova .Zie voor info: http://www.rw sleefomgeving. onderwerpenbodem -ondergrondbbk/instrumenten /



Toetsing analyseresultaten grond
CertificaatnummerUw projectnummerUw projectnaamDatum monstername

201914200019071001AGriftdijk 28 , Woudenberg27-09-2019
Parameter Eenheid MM - 2 GSSD +/ RG AW
VoorbehandelingCryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

84,30,49% (m /m )% (m /m ) ds% (m /m ) ds% (m /m ) ds
84,3< 0,799,64,5 4,5

20,0 190,0

Bodemkundige analysesDroge stofOrganische stofGloeirestKorrelgrootte < 2 um ( Lutum )
MetalenBarium (Ba)Cadmium ( Cd )Kobalt ( Co )Koper ( Cu )Kwik (Hg )Molybdeen ( Mo )Nikkel ( Ni )Lood ( Pb )Zink ( Zn )

41,330,23215,798
mg /kg dsmg/kg dsmg /kg dsmg/kg dsmg /kg dsmg /kg dsmg/kg dsmg/kg dsmg/kg ds

< 20< 0,20< 3,0< 5,0< 0,050< 1,5< 4,0
6,6670,04831,056,75910,5329,47

0,23,05,00,051,54,010,020,0

0,615,040,00,151,535,050,0140,0

555,06,8103,0115,018,195,867,5290,0430,0

920,013,0190,0190,036,0190,0100,0530,0720,0<10< 20
33.0< 5,0< 5,0< 11< 5,0< 6,0< 35

10,517,517,538,517,521.0122,5 35,0 190,0 2600,0 5000,0

Minerale olieMinerale olie ( C10 - C12 ) mg /kg dsMinerale olie ( C12 - C16 ) mg /kg dsMinerale olie (C16 - C21 ) mg/kg dsMinerale olie ( C21 - C30 ) mg/kg dsMinerale olie ( C30 -C35 ) mg/kg dsMinerale olie ( C35 - C40 ) mg/kg dsMinerale olie totaal ( C10 - C40 ) mg/kg ds
Polychloorbifenylen, PCBPCB 28 mg/kg dsPCB 52 mg/kg dsPCB 101 mg/kg dsPCB 118 mg/kg dsPCB 138 mg /kg dsPCB 153 mg/kg dsPCB 180 mg /kg dsPCB (som 7 ) ( factor 0,7 ) mg/kg ds
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen , PAKNaftaleen mg /kg dsFenanthreen mg /kg dsAnthraceen mg /kg dsFluorantheen mg /kg dsBenzo ( a )anthraceenChryseen mg/kg dsBenzo (k ) fluorantheen mg/kg dsBenzo ( a )pyreen mg/kg dsBenzo (ghi)peryleen mg/kg dsIndeno ( 123 -cd )pyreen mg/kg dsPAK VROM ( 10 ) ( factor 0,7 ) mg /kg ds

< 0,0010< 0,0010< 0,00100,0010< 0,0010< 0,0010< 0,00100,0052

0,00350,00350.00350,0050.00350.00350,00350,026 0,007 0,02 0,51 1,0

mg /kg ds

< 0,050< 0,050< 0,050< 0,050< 0,050< 0,050< 0,050< 0,050< 0,050< 0,0500,35

0,0350,0350,0350,0350.0350,0350,0350,0350,0350.0350,35 0,35 1,5 20,8 40.0
Legenda

< Achtergrondwaarde of RGAchtergrondwaardeTussenwaarde ( T )> Interventiewaarde ( 1 )Niet getoetstRapportagegrensGestandaardiseerd gehalteRGGSSD
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens :Lutum : 4,5 % van droge stof en organische stof. 0,7 % van droge stof.Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoTova .Zie voor info : http://www.rw sleefomgeving .Honderwerpenbodem -ondergrond bbk/instrumenten/



Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem
CertificaatnummerUw projectnummerUw projectnaamDatum monstername

201914200019071001AGriftdijk 28 , Woudenberg27-09-2019
Parameter Eenheid MM - 1 GSSD +/ AW Wonen Industr. IW
VoorbehandelingCryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analysesDroge stofOrganische stofGloeirestKorrelgrootte < 2 um ( Lutum )

86,62,9% (m /m )% ( m / m ) ds% (m /m ) ds% (m /m ) ds
86,62,996,84,5 4,5

4,3190,0
24< 0,20< 3,0110,067< 1,5< 4,02338

70.860,22325,79820,370,09181,056,75934,0678,41

0,615,040,00,151,535,050,0140.0

1,235,054,00,8388,0
190,04,8190,0100,0530,0720,0

920,013,0190,0190,036,0190,0100,0530,0720,0210,0200.0
< 3,0< 5,05.0148,3< 6,0< 35

7,24112,0712,0748,2828,6214,4884,48 190.0 190,0 500,0 5000,0

MetalenBarium (Ba ) mg/kg dsCadmium ( Cd ) mg/kg dsKobalt (Co ) mg/kg dsKoper (Cu ) mg/kg dsKwik ( Hg ) mg /kg dsMolybdeen ( Mo ) mg /kg dsNikkel ( Ni ) mg/kg dsLood ( Pb ) mg /kg dsZink (Zn ) mg /kg ds
Minerale olieMinerale olie ( C10 - C12 ) mg/kg dsMinerale olie ( C12 - C16 ) mg/kg dsMinerale olie (C16 -C21) mg/kg dsMinerale olie (C21 - C30 ) mg /kg dsMinerale olie ( C30 - C35 ) mg /kg dsMinerale olie (C35 - C40 ) mg /kg dsMinerale olie totaal (C10 -C40 ) mg/kg ds
Polychloorbifenylen, PCBPCB 28 mg/kg dsPCB 52 mg/kg dsPCB 101 mg /kg dsPCB 118 mg /kg dsPCB 138 mg /kg dsPCB 153 mg /kg dsPCB 180 mg /kg dsPCB (som 7 ) (factor 0,7 ) mg /kg ds
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen , PAKNaftalec mg/kg dsFenanthreen mg /kg dsAnthraceen mg/kg dsFluorantheen mg /kg dsBenzo ( a )anthraceen mg/kg dsChryseen mg/kg dsBenzo (k ) fluorantheen mg/kg dsBenzo ( a )pyreen mg/kg dsBenzo( ghi)peryleen mg/kg dsIndeno ( 123 -cd )pyreen mg/kg dsPAK VROM ( 10 ) ( factor 0,7 ) mg/kg ds

< 0,0010<0,0010< 0,0010<0,0010<0,0010<0,0010<0,00100,0049

0,00240.00240,00240,00240.00240,00240,00240,0169 0,02 0,04 0,5 1,0
< 0,050<0,050< 0,0500,0980,0610,082<0,0500,0570,0640,069

0.0350,0350,0350,0980,0610,0820.0350.0570.0640,0690,5710,57 1,5 6,8 40,0 40,0
Legenda

klasse achtergrondwaardeklasse wonenklasse industrieniet toepasbaarnooit toepasbaarGestandaardiseerd gehalte
+++++++GSSD
Eindoordeel Altijd toepasbaar
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens :Lutum : 4,5 % van droge stof en organische stof: 2,9 % van droge stof.Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoTova .Zie voor info: http://www.rw sleefomgeving. onderwerpenbodem -ondergrondbbk/instrumenten /



Toetsing analyseresultaten toepassing van grond /bagger op landbodem
CertificaatnummerUw projectnummerUw projectnaamDatum monstername

201914200019071001AGriftdijk 28 , Woudenberg27-09-2019
Parameter Eenheid MM - 2 GSSD +/ AW Wonen Industr . IW
VoorbehandelingCryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analysesDroge stofOrganische stofGloeirestKorrelgrootte < 2 um ( Lutum )

84,30,49% (m / m )% (m /m ) ds% (m /m ) ds% (m /m ) ds
84,3< 0,799,64,5 4,5

MetalenBarium ( Ba )Cadmium ( Cd )Kobalt ( Co )Koper ( Cu )Kwik (Hg )Molybdeen ( Mo )Nikkel ( Ni )Lood ( Pb )Zink ( Zn )

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

< 20< 0,20< 3,0< 5,0<0,050< 1,5< 4,0< 10< 20

41,330,23215,7986,6670,04831,056,75910,5329.47

0,615,040,00,151,535,050,0140,0

1,235,054,00,83

920,013,0190,0190,036,0190,0100,0530,0720,0

4,3190,0190,04,8190,0100,0530,0720,0
88,0mg/kg dsmg/kg ds 210,0200,0mg /kg ds

< 3,0< 5.0< 5,0< 11< 5,0< 6,0< 35

10,517,517,538,517,521,0122,5 190,0 190.0 500,0 5000,0

Minerale olieMinerale olie ( C10 - C12 ) mg /kg dsMinerale olie ( C12 - C16 ) mg/kg dsMinerale olie (C16 - C21 ) mg /kg dsMinerale olie (C21 - C30 ) mg /kg dsMinerale olie (C30 -C35 ) mg/kg dsMinerale olie (C35 - C40 ) mg /kg dsMinerale olie totaal ( C10 -C40 ) mg /kg ds
Polychloorbifenylen, PCBPCB 28 mg/kg dsPCB 52 mg/kg dsPCB 101 mg /kg dsPCB 118 mg/kg dsIPCB 138 mg/kg dsPCB 153 mg /kg dsPCB 180 mg /kg dsPCB (som 7 ) ( factor 0,7 ) mg/kg ds
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen , PAKNaftaleen mg/kg dsFenanthreen mg /kg dsAnthraceen mg /kg dsFluorantheen mg /kg dsBenzo ( a )anthraceen mg /kg dsChryseen mg /kg dsBenzo (k )fluorantheen mg /kg dsBenzo ( a)pyreen mg/kg dsBenzo (ghi)peryleen mg/kg dsIndeno ( 123 - cd )pyreen mg/kg dsPAK VROM ( 10 ) ( factor 0,7 ) mg /kg ds

< 0,0010<0,0010<0,00100,0010<0,0010<0,0010<0,00100,0052

0.00350,00350,00350,0050.00350,00350,00350,026 0,02 0,04 0,5 1,0
< 0,050< 0,050< 0,050<0,050<0,050

0,0350,0350,0350,0350.0350,0350,035< 0,050< 0,050 0,035< 0,050<0,050< 0,0500,35
0,0350,0350,35 1,5 6,8 40,0 40,0

Legenda
klasse achtergrondwaardeklasse wonenklasse industrieniet toepasbaarnooit toepasbaarGestandaardiseerd gehalte

+++++++GSSD
Eindoordeel Altijd toepasbaar
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens :Lutum : 4,5 % van droge stof en organische stof: 0,7 % van droge stof.Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van Bo Tova .Zie voor info : http ://www.rwsleefomgeving . onderwerpenbodem -ondergrond bbklinstrumenten /botova



Toetsing analyseresultaten grondwater
CertificaatnummerUw projectnummerUw projectnaamDatum monstername

201914905319071001AGriftdijk 28 , Woudenberg08-10-2019
Parameter Eenheid 1-1-1 GSSD +/ RG S T

Kwik (Hg )

ug / Lug / Lug / LMg / LHg / Lug/ LHg / Lug/Lug / L

80< 0,204,111< 0.0503,720< 2,065

80,00,144,111,00,0353,720,01,465,0

20,00.22,02,00,052,03,02,0

50,00,420,015,00,055,015,015.065,0

338,03,260,045,00,175153,045,045,0433,0

625,06,0100,075,00,3300,075,075,0800,010,0

MetalenBarium ( Ba )Cadmium (Cd )Kobalt ( Co )Koper (Cu)
Molybdeen ( Mo )Nikkel ( Ni )Lood ( Pb )Zink (Zn )
Vluchtige Aromatische KoolwaterstoffenBenzeenTolueenEthylbenzeen0 -Xyleenm ,p - XyleenXylenen (som ) factor 0,7BTEX ( som )NaftaleenStyreen

30,0< 0,20< 0,20< 0,20< 0,10
0,140,140,140,07

0,20,20,2
0,27,04,0

15,1504,077,0 1000.0150,0
Lig / LLg / LLg / Lμg/ Lug/ Lug / LLig /Lug / LHg/ L

< 0,20 0,140,21 0,2 0,2 35,1 70,00,21< 0,90< 0,020 0.0140,14 0,020,2 0,016,0 35,0153,0 70,0300,0< 0,20
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffenDichloormethaanTrichloormethaanTetrachloormethaanTrichlooretheenTetrachlooretheen1,1 - Dichloorethaan1,2 -Dichloorethaan1,1,1 - Trichloorethaan1,1,2 - Trichloorethaancis 1,2 - Dichlooretheentrans 1,2 - Dichlooretheen

< 0,20< 0,20< 0,10< 0,20< 0.10< 0.20

0,140,140,070.140,070,140,140,070,070,070,07

0.20.20,10,20,10,20,20,10,1

0,016,00,0124,00,017,07,00,010,01

500,0203,05,0262,020,0454,0204,0150,065,0

1000,0400,010,0500,040,0900.0400,0300,0130,0

Hg/ Lμg/ lug / LHg /LHg/ LHG / Lug/Lug/Lug/ Lug/Lug / LKg / Lug / Lμg / LLig / Lug / Lug/ Lug/ Lmg/ Lug/ L

< 0,20

CKW ( som )TribroommethaanVinylchloride

< 0,10< 0,10< 0,10< 0,10< 1.6< 0,20< 0,10< 0,100,14< 0,200,20< 0,200,42

0,20,10,2
0,010,010,01

2,55,010,0
630,05,010,020,01,1- Dichlooretheen1,2 - Dichloorethenen ( Som ) factor 0,71,1 - Dichloorpropaan1,2 - Dichloorpropaan1,3 - DichloorpropaanDichloorpropanen som factor 0.7

0,140,070,070,140,140,140.140,42 0,6 0.8 40,4 80,0
Minerale olieMinerale olie ( C10 - C12 )Minerale olie ( C12 - C16 )Minerale olie (C16 -C21)Minerale olie ( C21- C30 )Minerale olie (C30 - C35 )Minerale olie (C35 - C40)Minerale olie totaal (C10 - C40 )

Lg / LHg /Lug /LHg /LHg /Lug/Lug/ L

< 10< 10< 10< 15
7,07,07,010,57,07,0< 10< 10< 50 35,0 50,0 50,0 325,0 600,0

Legenda
++++++

< streefwaarde / aw2000 of RG> Streefwaarde ( S )> Tussenwaarde ( T )> Interventiewaarde ( 1 )Niet getoetstRapportagegrensGestandaardiseerd gehalteRGGSSD
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoTova .Zie voor info : http://www.rwsleefomgeving . onderwerpenbodem -ondergrondbókinstrumenten /botova



Bijlage | 5Achtergrondinformatie
1 Toelichting bij verschillende onderzoeken / onderzoeksstappen
Vooronderzoek : Ook wel bekend als historisch onderzoek . Het betreft het verzamelen van informatieover de locatie middels archiefonderzoek , historisch bronnen en kaarten en een locatie - inspectie . Hetvooronderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5725 .
Verkennend bodemonderzoek : Op basis van de gekozen strategie ( onverdachte of verdachte locatie )worden een aantal boringen en / of peilbuizen geplaatst. Een aantal grond- en grondwatermonsters wordtgeanalyseerd op de relevante parameters . In de rapportage wordt verwoord of de milieuhygiënischekwaliteit voldoende is voor hetgeen is voorgenomen of dat nader bodemonderzoek noodzakelijk is . Hetverkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5740 .
Nader bodemonderzoek : Het in één of meerdere fasen vaststellen van de aard , oorzaak , mate , om vangen ligging van een verontreiniging . In de rapportage wordt de verontreinigingssituatie omschreven . Overhet algemeen wordt ook een risicobeoordeling uitgevoerd ( bepaling ernst en spoedeisendheid ) .Uitvoering ( behoudens voor asbest ) conform de NTA 5755 .
Verkennend asbest in grondonderzoek : Onderzoek naar asbest in de bodem met minder dan 50gewichtsprocent bodemvreemd materiaal . In de rapportage wordt verwoord of het asbestgehalteaanleiding geeft tot nader onderzoek . Uitvoering conform de NEN 5707 .
Verkennend asbest in puinonderzoek : Onderzoek naar asbest in funderingslagen , stortlocaties en wegenmet meer dan 50 gewichtsprocent bodem vreemd materiaal . In de rapportage wordt verwoord of hetasbestgehalte aanleiding geeft tot nader onderzoek . Uitvoering conform de NEN 5897 .
Nader asbest in grond- of puinonderzoek: onderzoek naar de oorzaak , mate , omvang en ligging van eenasbestverontreiniging . In de rapportage worden de verontreinigingssituatie omschreven . Over hetalgemeen wordt ook een risicobeoordeling uitgevoerd ( bepaling ernst en spoedeisendheid ) . Uitvoeringconform de NEN 5707 of NEN 5897 .
Partijkeuring : Ook wel bekend als AP04 . Een onderzoek gericht op het vervoeren en elders toepassenvan grond of bouwstof. In de rapportage worden de hergebruiksmogelijkheden verwoord .
2 Toetsingskader
De toetsingen worden conform de geldende richtlijnen uitgevoerd . Voor parameters anders dan asbestgeschiedt dit middels Bo ToVa ( Bodem Toets- en Validatieservice ) . In de toetstabellen zijn ook denorm waarden voor de geanalyseerde parameters weergegeven .
De toetsingswaarden zijn opgenomen in de Regeling Bodemkwaliteit bijlage Ben de CirculaireBodemsanering bijlage 1. De meest recente versies zijn te raadplegen via wetten.overheid.nl.
De toetsingswaarden zijn als volgt gedefinieerd :
AchtergrondwaardeVoor grond en baggerspecie bij regeling vastgestelde gehalten aan chemische stoffen voor een goedebodem kwaliteit , waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingbronnen .Deze waarden zijn ( door gemeenten ) vastgesteld in het project ' achtergrondwaarden 2000 ( AW 2000 ) ' .
InterventiewaardeWaarde waarmee voor verontreinigende stoffen in grond en grondwater het concentratieniveau wordtaangegeven waarboven sprake is van ernstige vermindering of dreigende vermindering van defunctionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens , plant of dier



Streetwaarden grondwaterAanduiding van het ijkpunt voor de milieukwaliteit voor de lange termijn , uitgaande van verwaarloosbarerisico's voor het ecosysteem waarbij voor metalen onderscheid wordt gemaakt tussen diep en ondiepgrondwater .
TussenwaardeVoor grond : het rekenkundig gemiddelde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde van eenverontreinigende stof.Voor grondwater : het rekenkundig gemiddelde van de streefwaarde en de interventiewaarde van eenverontreinigende stof.De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek wordt uitgevoerd ,omdat het vermoeden van ernstige bodem verontreiniging bestaat .

aanNaast de toetsing aan de bovenstaande waarden kan ook ( indicatief ) getoetst wordenbodem kwaliteitsklassen ( Altijd Toepasbaar, Wonen , Industrie , Niet of Nooit Toepasbaar ).
3 Betrouwbaarheid van onderzoeken
Bodemonderzoeken worden op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichtenen methoden . Het gehele proces van offerte tot en met rapportage is geborgd in een gecertificeerd ISO9001 kwaliteitssysteem . Analyses vinden , tenzij anders vermeld , plaats in geaccrediteerde laboratoria .
PJ Milieu BV streeft bij elk bodem- en / of grondwateronderzoek naar een optimale representativiteit .Echter, een dergelijk onderzoek is gebaseerd op het verrichten van een beperkt aantal boringen en hetnemen van een beperkt aantal monsters . Hierdoor blijft het mogelijk , dat plaatselijke afwijkingen in desamenstelling van grond en / of grondwater aanwezig zijn , welke tijdens het onderzoek niet naar vorenzijn gekomen .
PJ Milieu BV is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard ook .
Hierbij wordt er tevens op gewezen , dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is .Beïnvloeding van grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van ditonderzoek , bijvoorbeeld door bouwrijp maken of aanvoer van grond van elders .
Naarmate een langere tijd is verlopen na uitvoering van het onderzoek , dient men meer voorzichtigheidte betrachten en voorbehoud te maken bij het gebruik van de onderzoeksresultaten
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Omgevingskaart Klantreferentie : 19071001A
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Deze kaart is noordgericht. Schaal 1 : 12500FLa Hier bevindt zich Kadastraal object Woudenberg H 36Griftdijk 28 , 3931 MC WoudenbergCC - BY Kadaster .

BEBOUWING SPOORWEGEN OVERIGE SYMBOLENa bebouwd gebied spoorweg enkelspoor religieus bouwspeegmespoti boren , hoge koepelrelige gebeur mettred kas a station b spoorwegin tunnel d markant objecttramme watertorenWEGEN 1 vuurtorennetweg 1 sneltrambsulamitate agementsThooldwegmutscheiden ibaren a metro bovengronds b postkantoorhooldweg metrostabom potrebureauHYDROGRAFIE dwegweg met geschiedene waterloop : muller dan a kapelegonale wes wat oopmwaterloop brederdanim ftit usaleweg met schaden Mampp5. schuss b stuwen d telepkale foedam a windmolenwegteof dachte withing Gd a duiker grossdukar Xo1.t b watadmoentarde weg sluitbander windmeter#wind turbinestraat/ overige BODEMIGEBRUIK 3 oliepompomstallatievoetgangersgebied agaland met eenbakerland met gruppelsfietspad < boomgaardfruitkwekery 3 humabadpa voetpad boomkwe manatweg inaanleg gemaalpasladmet populierenopstandloolbos kampeertenViaduct b sportcomplexi gemengd bos ERaduct riend a paal begrenspunt boomi famide schutbanandVaste brug afrasteringmdrasland ,moeras hoopsparingsindingmestbeweegbare brug n retland mubrug opplers dodenakker,brulaats geluidsweringpower bodem gebruik

* 3.0 TAWAYlichid45viwPAT2.7ih

k

falbos



15

grondwater

35

05
a디 2 8

3

36 Grift dijk
Wasplaats

Woudenbergsche
Grift

28 LEGENDA973 39 + Boring6 Peilbuis4 159
284160 Huisnummer
36 Perceelsnummer (gem . Woudenberg , sectie H )Onderzoekslocatie972

25
Bebouwing (buitenmuur)
Perceelsgrens (Kadaster)
Topografie
Begrenzing water
Bouwlocatie974 FOO Olie -benzine - afscheider
Gras
Klinkers

Meent

40

Locatie :Griftdijk 28 te WoudenbergTypeVerkennend bodemonderzoekOpschrivingSituatietekeningPracow: besked :19071001A 19071001AFormust GetekentA3 JS (HVH edit)Schmal 0 5m1 : 500
DE :10-10-2019 Teken125m

PJ Milieu BV
Adres : milieu byTelefoon :E - mail :Intemet:

Nijverheidsstraat 213861 RJ Nijkerk033 - 245 85 11info@pjmilieu.nlwww.pjmilieu.nlAan de maten kunnen geen rechten worden ontleend



43
milieu by

Deskundig advies en gecertificeerde uitvoering van :

T
40

ASBESTINVENTARISATIE BODEMONDERZOEK BODEMSANERING GEOHYDROLOGISCHADVIES

Watue bouw ofenobject slopen beheraaankopen
Van en container rond toten volledi , bedrijfsterrenVan een vergunningsaanvraagtot een reis Pj Milie Bryet de bodemwaliteitenet en advies op maat

Daar de kosten deuitvoeringsmethode van eenbodemsanering helder tecantorentPMBy u bij de keuze sebeheerson of inden

DemalingsadviesenplanifiltratieonderzoekFi Mile BV met haar kennisgraag voor het verbeterenvan de grondwe kwaliteitunwantiteitmilieu mata bestTvoor u nicht

PJ Milieu BV | Nijverheidsstraat 21 3861 RJ Nijkerk ( NL )+31 ( 0 )33 - 245 85 11 | info@pjmilieu.nl www.pjmilieu.nlwww.twitter.com/pjmilieubv |


