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Opdracht: 04P000921
Projec{ : verkennend en asbest bodemondezoek aan de Schouwstraat 24 (voormalig) te Rijsenhout

SAMENVATTING ONDERZOEKSRESULTATEN

{. Locatie-aanduiding/rappoÉgegevens

Opdrachtnummer
Soort ondezoek

Adres
Gemeente
Opdrachtgever
Projectadviseur
Datum rapport
Opp. Locatie
Coórdinaten

04P000921
Verkennend en asbest bodemondezoek conform
NEN 5740
Schouwstraat 24 (voormalig)
Haarlemmermeer
Gemeente Haarlemmermeer
Joey Boganen
5maart20'12
303 m2

x: 109.160 y:474.64

2. Aanleiding en doelonderzoek

Aanleiding voor het ondezoek vormt de voorgenomen aankoop. Het onderzoek heeft tot doel het,
middels een steekproef, vaststellen van de kwalitelt van de bodem.

Aan de nàliO vàn het ondezoek dient te worden nagegaan of op de locatie redelijkerwijs geen
verontreinigende stoffen in de grond of in het freatisch grondwater boven de streef- of
achtergrondwaarden aanwezig zijn.

' I t-.
3. Hypothese

NEN 5707

perceel: werkwijze afgeleid van de strategie voor een verdachte locatie met een diffuse
bodembelasting, heterogeen verdeeld.

NEN 5740

perceel: onverdacht (ONV) met als aandachtspunt: mogelijke aanwezigheid van een minerale
olie verontreiniging in het grondwater.

4. Uitslag van het ondezoek

Asbest ondezoek
Asbest in grond: MM01: geen asbest in asbestnonster aangetoond

Asbest onder AB01 geen asbest in asbesfnonster aangetoond (indicatief)
Verharding:

AB02 geen asbest in asbestnonster aangetoond (indicatie0

Verkennend ondezoek
Bovengrond: mm1: kobalt, koper, lood, PCB en minerale olie > achtergrondwaarde,

overige ondezochte parameters < achtergrondwaarde of detectiegrens.

Ondergrond: mm2'. alle ondezochte parameters < achtergrondwaarde of detectiegrens.

Grondwater: B01: zink en xylenen > streefwaarde,
overige ondezochte parameters < streefwaarde of detectiegrens.
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Minerale olie verontreiniqinq orondwater
803-3: minerale olie < achtergrondwaarde of detectiegrens.

Grondwater B03: alle ondezochte parameters < streefirvaarde of detectiegrens.

5. Conclusie en aanbevelingen

De ondezochte grond, zowel buiten onder klinker verharding als binnen (indicatiefl onder
betonvloer, is niet asbesthoudend.

In de bovengrond zijn licht verhoogde gehalten aan koper, kobalt, lood, PCB en minerale olie
aangetoond. De ondergrond is plaatselijk (B03) licht verontreinigd met minerale olie. Het
grondwater is plaatselijk (801) licht verontreinigd met zink en rylenen.

Het geheel aan ondezoeksresultaten (o.a. veldwaamemingen, aanwllende historische inÍormatie
en analyseresultaten getoetst aan het desbetreffende kader) geeft formeel aanleiding de gestelde
hypothese te verwerpen.

Het criterium voor nader ondezoek wordt voor de genoemde parameters echter niet
overschreden, nader ondezoek wordt derhalve niet noodzakelijk geacht. De gevolgde
ondezoeksopzet wordt derhalve als adequaat beoordeeld.

Resumerend kan bij beoordeling van het geheel aan ondezoeksresultaten gesteld worden dat de
aangetroffen bodemkwaliteit aanvaardbaar wordt geacht en zodoende geen belemmering vormt
voor de geplande grondtransactie.

6. Verzendlijst:

1 x Gemeente Haarlemmermeerte Hoofddorp t.a.v.:de heer B. van lmpelen
1 x digitaal (.pdf) bart.imoelen@haarlemmermeer.nl
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1. INLEIDING

Door Gemeente Haarlemmermeer is ons bureau opdracht gegevên een verkennend en asbest
bodemondezoek uit te voeren ter plaatse van het perceel aan de Schouwstraat 24 (voormalig) te
Rijsenhout.

Aanleiding voor het ondezoek vormt de voorgenomen aankoop. Het ondezoek heeft tot doel het,

middels een steekproef, vaststellen van de kwaliteit van de bodem.

Aan de hand van het onderzoek dient te worden nagegaan of op de locatie redelijkenrijs geen
verontreinigende stoffen in de grond of in het freatisch grondwater boven de streef- of
achtergrondwaarden aanwezig zijn.

Het ondezoek is niet bedoeld om de aard en omvang van een eventuele verontreiniging aan te
geven.

Ing.Bureau Inpijn-Blokpoel Hoofddorp BV is een onafhankelijk adviesbureau, dat milieukundige
werkzaamheden uitvoert volgens de betreffende BRL SIKB protocollen:

o BRL SIKB 1000: monstememing voor partijkeuringen;
o BRL SIKB 2000: veldwerk bij milieuhygiënisch bodemondezoek;
. BRL SIKB 6000: milieukundige begeleiding en evaluatie bodemsanering.

De veldwerkzaamheden in het kader van onderhavig ondezoek zijn uitgevoerd conform de BRL
SIKB 2000. zie hiervoor ook hoofdstuk 4.
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2. RESULTATENVOORONDERZOEK

Het voorondezoek is uitgevoerd op basis van het gestelde in de NEN 5725.Het resultaat van het
vooronderzoek is als volgt.

2.1 Ligging/omgeving

De ondeaoekslocatie is gelegen ter plaatse van het perceel aan de Schouwstraat 24 (voormalig)
te Rijsenhout en heeft een oppervlakte van circa 303 m2. De coórdinaten volgens het R.D.-stelsel
zijn x = 109.160 en y = 474.644. Kadastraal staat het perceel bekend onder (kadastrale) sectie L,
nummer 4715.

De locatie is gelegen ten zuiden van de kem van Rijsenhout. De omgeving van de locatie is geheel
ingericht als bed rijventenei n.

De regionale ligging van de locatie is weergegeven op de bijlage SIT-01.

2.2 Gebruik/bestemming

Bij uitvoering van het veldwerk in januari 2012, is een locatie-inspectie uitgevoerd waarbij aandacht
is besteed aan de aanwezigheid van verdachte plekken, vezakkingen, ophogingen, dempingen en
andere mogelijke aanwezige bijzonderheden welke zouden kunnen leiden tot een bodemveront-
reiniging. Hierbij zijn voomoemde aspecten niet waargenomen.

De locatie dient als opslag voor (tweedehands) grasmaaiers. In de container(s) op locatie vindt
opslag plaats van plastic gras opvangbakken voor de betreffende grasmaaiers.

De locatie is momenteel deels bebouwd (beton vloer) en deels verhard (klinkers). Men is
voomemens de locatie aan te kopen.

2.3 Historisch kaartmateriaal
Blijkens historisch kaartmateiaal was het hier midden 19e eeuw poldergebied.

Tussen de jaren '50 en '70 van de vorige eeuw is het gehele (industrie/bedrijven)gebied
gerealiseerd. De huidige bebouwing is gerealiseerd in 1g73.

Uit het historisch kaartmateriaal ztln voor onderhavig ondezoek geen relevante aspecten naar
voren gekomen, die duiden op de aanwezigheid van potentieel bodembedreigende activiteiten.

INPIJN-BLOKPOEL Ingenleur€buroau
Postbus 752
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2.4 Archieven gemeente HaarlemmeÍrneer

In de gemeentelijke archieven zijn diverse onderzoeken en milieukundige documenten bekend. In
deze rapportage wordt enkel verwezen naar de van belangzijnde gegevens voor onderhavige
ondezoekslocatie. Voor een volledig ovezicht van de historisch informatie wordt kortheidshalve
venvezen naar de bijlage, waarbij het aangeleverd historische ondezoek van de gemeente is
bijgevoegd.

Het is van belang om te weten dat onderhavige locatie zich ten noord(oosten) bevindt van de
Schouwstraat4 en26.

Gegevens Schouwstraat 24 (voormalig)

o Brandstoftanks:
Locatle Inhoud Yerwuoelo,

ceÍtlflcaat
datum, SaneoÍdêÍ, aanw€zlge rgswêÍontíelnlglng

Schourvstraat 4 Melding ondergrondse tank, betrefi zelfde tank als op Schouiwtraat 26
Schoui,straat 26 en 4 3m" ia (V93.074) d.d. 29-04-í993 door Kaspers BV, restverontreiniging aanwezig
Schoulr,stÍaat 24 4m- ja (n.b.) d.d. 199í door n.b., geen invoer voor restverontreiniging

Bodemkwaliteit
Schouvwtraat26 Locadecodeí360005

onderzoek datum bureau Íesultaat
verKennend
bodemondezoek

[61041

2E-06-1993 Lrronqsrag
Milieukundig
Adviesbureau BV

veroacnte oeelocaïe: voormailge HËu-ranK
ZirÍuiglijk sterk met minerale olie (0,6 m-mv tot 3,2 m-mv)
- omvang verontreiniging in grond circa 240 m'
- omvanq verontreiniging in grondwater e)re 240 m3

verl(ennend
bodemondezoek

[HTN/A950921.
í't 08801

13-09-1993 ue Ku[er
Mllieutechnologie
B.V.

VeÍifi catie/inkadeÍing van aangetroffen verontreinlging
- omvang verontreiniging in grond circa 15 m3

- grondwater niet boven interventie*marde

Nader
bodemondezoek
Íe701

10-01-1995 l'ronqsrag
Mllieukundig
Adviesbureau BV

Aanvulleno onoez@K naar mrneÍare ole veronrelnrgrng
- omvang verontreiniging in grond opp. circa 80 m2 > A
- omvang verontÍeiniging in grond\ €ter opp. circa 80 m2 > A
oppervlakte grond en grondwater verontreiniging vallen
samen. Verontrelniging beperkt tot A-waarde. Onder het pand

oD het oerceel L 7073 is de verontreiniqinq niet afqeperkt.
uanenngs-
onderzoek

[P9È8036/31

09-07-í996 StlchUng Advies &
Project Service

Voor de sanering is gekozen voor variant: deelsanering
(variant SV04). Hierbij wordt l-contour en bereikbare T-

contour ontgraven.

Opmeffing gemeente:
Geen bezwaar tegen deze \raÍiant

Evaluatie
sanering

IP9È8036]

-1 1-1V90 uucÍll|ng Aques ó
ProJect SeMce

wegens bouwtechnische belemmeringen nlet mogelijl( om
verder dan 1 meter onder de huidige bebouwing te saneren.
Restverontreiniging nog aaftvezig t.p.v. gebouw Schouwstraat
4.

Verkennend
bodemondezoek
lT1014l002av1

o2-12-1999 Wareco Ten hoogste llchte verontreinigingen aangetroffen in zowel de
grond als het gronduater.

Verkennend
bodemondezoek

Í158541

(X-0í-2009 Grondslag BV ZintuÍglijk is minerale olie uaargenomen.
In de grond zijn slechts lichte verontÍeinigingen aangetoond.
In het grondwater uil peilbuis 6 is minerale olie boven de
interventiewaarde aangetÍoffen.
Door de qrondwateÍstrominq verplaatst de minerale olie
veronlreiniqinq zich in noordeliike richtino

In verband met de minerale olie verontreiniging in het grondwater, welke zich in noordelijke richting
verplaatst, is het aannemelijk dat de verontreinig zich tot onderhavige ondezoekslocatie aanwezig
is.
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2.5 Bodemloket

Op het digitale Bodemloket (wv'n'v.Ooclemlgket !0 is geen aanvullende informatie aanwezig.

2.6 Achtergrondwaarden

Volgens de bodemkwaliteitskaarten van de gemeente Haarlemmermeer is onderhavige locatie
gelegen in deelgebied: Oudstedelijk gebied I

De volgende bodemfunctieklasse horen bij het Oudstedelijk gebied 1:

bodemfunctleklassê bo dem kwal lteÍtsklass€
Eovongrond (0-{r,5 m-my} Wonen Wonen
Tussenlaag (0,5-í,5 m-mv) Wonen Landbouw
Ondergrond (1,$'2,0 m-mv) Wonen Landbouw

2.7 lnteruiews

Door de opdrachtgever is vermeld dat vanwege het bouwjaar van het pand (1973) en de panden in
de directe omgeving (jaren 60) er een verdenking bestaat op het voorkomen van asbest.

2.8 Eigen archieven

Uit onze eigen archieven blijkt dat door ons bureau in het verleden op of in de directe omgeving
van de ondezoekslocatie (straal < 100 m) geen bodemondezoeken zijn uitgevoerd.

2.9 Bodemopbouw en geohydrologie

Uit archief- en literatuurgegevens (grondwaterkaart TNO-DGV) blijkt dat alhier de deklaag wordt
gevormd door de holocene afzettingen. De deklaag heeft hier een dikte van circa 6 meter. Het
hieronder gelegen eerste en tweede watervoerende pakket wordt gevormd door de Formaties van
Boxtel, Kreftenheye, Urk en Sterksel. Het eerste en tweede watervoerende pakket heeft een dikte
van circa 48 meter. De laag, die zich onder het eerste watervoerende pakket bevindt, wordt o.a.
gevormd door de Formatie van Sterksel.

Uit archief- en literatuurgegevens (grondwaterkaart TNO-DGV) valt af te leiden dat de regionale
stroming van het grondwater in het eerste watervoerende pakket een overuegend westelijk richting
heeft.

De stromingsrichting in het freatisch grondwater is wegens de ligging in een voormalig
poldergebied niet eenduidig vast te stellen.

INPIJN-BLOKPOEL lngenleursbuÍêau
Postbus 752
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3. OPZET ONDERZOEK

3.í Gehanteerde ondezoeksopzet

Op basis van de doelstelling van het ondezoek is de te volgen opzet gebaseerd op de
"onderzoeksstrategie bij verkennend bodemondezoek", de Nederlandse Norm (NEN) 5740.

Aan de hand van de beschikbare (historische) gegevens, als weergegeven in de rapportage van
het voorondezoek, is uitgegaan van de hypothese onverdachte locatie (ONV) met een
teneingrootte van circa 303 m2 met als aandachtspunt de mogelijke aanwezigheid van een
minerale olie verontreiniging in het grondwater. Voor het overig werden geen concentraties van
stoffen boven de streefwaarde of het (lokale) achtergrondniveau venracht. Derhalve is de
betreffende strategie uit de NEN 5740 gevolgd. de voorgeschreven boringen zijn evenredig over
het ondezoekstenein verdeeld.

Als aanvulling op de onverdachte strategie is gericht een peilbuis extra geplaatst ter plaatse van de
venrachte minerale olie grondwater verontreinig.

In verband met de verdenking op asbest is de bodem ondezocht op asbest conform de NEN 5707
(strategie paragraaf 7.4.5.). Het buitenterrein is volgens de NEN 5707 ondezocht. In verband met
de beperkte onderzoeksruimte binnen (betonvloer) is het asbest ondezoek binnen van indicatieve
aard.

Oomerkinq
Bij de interpretatie van het totaal aan ondezoeksresultaten dient, gezien de gevolgde strategie die
is gericht op een indicatieve beoordeling van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem,
rekening gehouden te worden met een zeker restrisico. Het kan dan gaan om het voorkomen van
lokale kemen als gedempte sloten, verontreinigende stoffen in gesloten verpakkingen of slecht
oplosbare stoffen voor zover dit buiten het geheel aan beschikbare (historische) gegevens valt.
Tevens wordt erop gewezen dat het uitgevoerde bodemondezoek een momentopname is.

3.2 Afwijkingen ten opzichte van de gehanteerde noÍm

ln afuijking van het gestelde in de NEN 5740 zijn de resultaten uit het voorondeaoek integraal
gerapporteerd.

INPIJN-BLOKPOEL Ingenleursbureau
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4. VELDWERKZAAMHEDEN

Inpijn-Blokpoel is gecertificeerd voor de BRL 2000 'veldwerk bij milieuhygiënisch ondezoek'. De in
het kader van onderhavig ondezoek verrichte werkzaamheden zijn dan ook onder dit certificaat
uitgevoerd, conform de VKB-protocollen 2001, 2002 en2018.

4.1 Ultvoering

Ten behoeve van het bodemondezoek zijn op 31 januari 2012 door de heer B. Duindam
(gecertificeerd voor BRL 2018 werk) vijf kuilen gegraven, genummerd Abk01 tot en met Abk05 en
vier boringen verricht, genummerd 801 tot en met 804. Voorafgaand aan het ondezoek is er een
maaiveldinspectie uitgevoerd hierbij zijn geen asbest verdachte materialen aangetroffen.
Opgemerkt dient te worden dat de locatie in zijn geheel verhard is, derhalve heeft de inspectie
enkel plaats gevonden op de verharding en niet op de bodem/het maaiveld. De diepten van de
kuilen/boorpunten alsook codering zijn weergegeven in de navolgende tabellen:

Asbestondezoek

Kuilen Diepte in cm-mv
Abko1
Abk02
Abk03
Abk04
Abk05

50
50
50
90
50

Ve rke n n e nd bodem onderzoek

Boring Diepte in cm-mv Filterdiepte in cm-mv
801 250 150-250
BO2 200
803
806 (Abkoí)

250
50

150-250

De boringen zijn over het ondezoeksterrein verdeeld. De plaats van de boringen is ingetekend op
de situatietekening bijlage SIT-02.

4.2 Lokale bodemopbouw

Tot een diepte van circa 1,0 m-mv bestaat de bodemopbouw uit zand. Onder deze zandlaag
bestaat de bodem tot een verkennende diepte van 2,5 m-mv voomamelijk uit klei. Voor een meer
uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar de boorstaten in de bijlagen.

INPIJN-BLOKPOEL Ingênloursbureau
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4.3 Organoleptlsche beoordellng

T'tjdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn als volgt afwijkingen ten opzichte van een
'natuurlijke' samenstelling van de bodem geconstateerd, die mogelijk kunnen duiden op de
aanwezigheid van een grond- of grondwaterverontreiniging.

matig puinhoudend
zwak puinhoudend
sterk puinhoudend
matig puinhoudend
matig puinhoudend

matig puinhoudend
sterk puinhoudend
zwak puinhoudend

De opgeboorde en opgegraven grond uit de asbestkuilen is door de veldmedewerker zintuiglijk
ondezocht op de aanwezigheid van asbestverdachte bijmengingen (confonn NEN 5707). Hierbij is
geen asbestverdacht materiaal waargenomen. Bij alle vijf de kuilen is zand (met puinbijmengingen)
aangetroffen als hoofdbestanddeel.

4.4 Monstername

De boringen zijn vanaf maaiveld tot een maximale diepte van 2,5 m-mv over verschillende trajec-
ten bemonsterd, afhankelijk van de te onderscheiden bodemlagen en organoleptische
waamemingen. Een en ander is vermeld op de boorstaten in de bijlagen.

Het grondwater uit peilbuis 801 en B03 is na goed doorpompen d.d. 14 februari 2012 door de heer
B. Duindam bemonsterd. Conform de normeringen zijn in het veld de volgende metingen
uitgevoerd:

peilbuis
801

0-3s
5-50
0-35
0-30
0-30

740
7-30
0-25

Abko1
Abk02
Abk03
Abk04
Abk05

801
B,02
B03

Peilbuis
B03

grondwaterstand (m - mv)
geleidbaarheid (pS/cm)
zuurgraad / pH

o,74
1310

7,2

0,78
1400

6,8

Er wordt op gewezen dat de waameming van de grondwaterstand een momentopname is en dat
het grondwatemiveau afhankelijk is van o.a. het jaargetijde en de bodemopbouw.
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5.

5.1

TOETSINGSKADER

Toetsingskader asbest

Asbest wordt binnen verschillende beleidskaders als een 'probleemstof beschouwd. De toetsing
van de ondezoeksresultaten, en dan met name de beoordeling van een saneringsnoodzaak, is
gebaseerd op de vigerende regelgeving. Voor het toetsen aan de interventiewaarde wordt gebruik
gemaakt van een oemiddeld qewooen concentratie. Het qemiddelde oehalte betekent dat bij een
gehafte van 10-15 % gerekend wordt met 12,5 o/o. De weging bestaat uit de serpentijnasbest-
concentratie, vermeerderd met 10 maal de amfiboolconcentratie. Serpentijnasbest bestaat uit
chrysotiel, amfiboolasbest bestaat onder andere uit crocidoliet en amosiet. Verder geldt met ingang
van 1 maart 2003 een restconcentratienorm van 100 mg/kgds 'gewogen' (zie hierboven) asbest.
Onder de restconcentratienorm zijn de voorschriften uit het Arbeidsomstandighedenbesluit en het
Asbesfuerwijderingsbesluit niet van toepassing. lndien de norm van 100 mg/kgds wordt
overschreden is sprake van saneringsnoodzaak. De termijn waarbinnen de sanering moet worden
begonnen hangt af van de risico's.

5.2 Toetsingskaderbodem(algemeen)
De toetsing van de ondezoeksresultaten en dan met name de beoordeling van een
saneringsnoodzaak, wordt gebaseerd op de vigerende regelgeving, vastgelegd in de Regeling
bodemkwaliteit, de circulaire bodemsanering 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit
bodemkwaliteit. De relevante toetsingsniveaus zijn dan met name de achtergrondwaarden voor
grond, de streefiraarden voor het grondwater, en de interventiewaarden voor grond en grondwater.
Voor een aantal stoffen zijn ook nog indicatieve niveaus voor emstige verontreiniging opgenomen:

o In de voomoemde regelgeving zijn tabellen met achtergrondwaarden (AW) voor grond en
streefiraarden (S) voor het grondwater opgenomen. De achtergrond- en streefiraarden geven
aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op lange termijn, uitgaande van Verwaarloosbare
Risico's voor het ecosysteem. Voor de streefuaarden van metalen in het grondwater wordt nog
onderscheid gemaakt tussen diep (> 10 meter) en ondiep grondwater (< 10 meter).

De interventiewaarden (l) vormen de getalsmatige invulling van het concentratieniveau
waarboven sprake is van een zogenaamd "geval van ernstige verontreiniging". Bij
overschrijding geldt dat de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of
dier ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. Om van overschrijding van de
interventiewaarden te spreken, dient voor tenminste één stof de gemiddelde gemeten
concentratie van minimaal 25 m3 bodemvolume (bodem, sediment) dan wel 100 m3
poriënvezadigd bodemvolume (grondwater) hoger te zijn dan de interventiewaarde. De
interventiewaarden zijn vastgesteld voor grond/sediment en grondwater en gelden voor zowel
land- als waterbodems.

Overschrijding van de tussenwaarde T in het onderzoek geeft in principe aan dat nader
ondezoek nodig is. De tussenwaarde wordt berekend via een middeling van de achtergrond-
respectievelijk streefwaarde en de interventiewaarde; dus %( W + l) voor grond of %(S + l)
voor grondwater.
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Voor een aantal stoffen zijn geen interventiewaarden voorhanden, maar is volstaan met het
vaststellen van een indicatief niveau voor ernstige yerontreiniging. Deze indicatieve niveaus
hebben een grotere mate van onzekerheid dan de interventiewaarden. De status hiervan is dus
niet gelijk aan de status van de interventiewaarden. Over- of onderschrijding van de indicatieve
niveaus heeft derhalve niet direct consequenties voor wat betreft het nemen van een beslissing
over de emst van de verontreiniging door het bevoegd gezag. Bij een dergelijke afrveging dienen
derhalve ook ander ovenrvegingen betrokken te worden.
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6. LABORATORIUMONDERZOEK

6.í Analysestrategie

De volgende grond- en grondwatêrmonsters zijn in het laboratoriumondezoek ondezocht:

(meng)monster

Asbestondezoek
Buiten
MM0í* - 20 - 50 asbest in grond mengmonster buitentenein

(NEN 5707)
Binnen
AB01 801 7 - 40 quick-scan onder betonvloer

asbest
AB02 B,02 7 - 30 quick-scan onderbetonvloer

asbest
Verkennend ondezoek
Grond
mm1 801 7 - 40 NENg zandige bovengrond worst-case bena-

BO2 7 - 30 dering (matig tot sterk puinhoudend)

mm2 801 90 - 140 NENg kleiige ondergrond zonder bijmenging
B,02 100- 150

Grondwater
Peilbuis 801 801 150 - 25O NEN-w gehele perceel

Minerale olie verontreiniqinq qrondwater
Grond
80}.3 803 80 - 120 m.o. kleiige ondergrond (grondwaterstand),

verwachte hoek minerale olie veront-
reiniging in grondwater.

Peifbuis 803 803 150 - 200 m.o.A/AK ve.rwachte hoek minerale olie veront-
reiniging in grondwater.

* Mengmonster in veld gemaakt van Abk0l - Abk05

NENg = Standaard pakket grond:
. zl6nrè metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink);
o polychloorbifianylen(PCB);
o polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM);
o minerale olie (C10-C40);
o lutum en organÍsche stof.

NEN-w = Standaard pakket grondwater:
. a tate metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink);
o vluchtige aromatische koolwaterstoffen (VAK): benzeen, tolueen, ethylbenzeen, rylenen, styreen en

naftaleen;
o gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOCI en bromoform);
o minerale olie (C10-C40).

m.o. / VAK = minerale olie en vluchtige aromatische koolwaterstoffen

!NPIJN-BLOKFOEL Ingenleurcbureau
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6.2 Analyseresultaten asbest

Er is geen asbest aangetoond in het ondezochte mengmonster en de twee (indicatieve) separate
monsters. Het resultaat van de in paragraaf 6.1 genoemde analyses van de grond op asbest is
weergegeven in de bijlage "Laboratoriumcertificaat asbest Fibrecount [kenmerk 1403628 en
1403628.21',

6.3 Analyseresultaten grond

Het resultaat van de in paragraaf 6.1 genoemde analyses van de grond is als volgt:

Tabet: Analweres,ulÍ'lten orond bs3000l monslers /o/êh9,nen In molkods. tenzli anders ddnoeaevenl

Monstercode
Bodemtype

1/2(AW+Dmm1
1

| 453000
EIS

droge str(gew.-olo)
gewicht art€facten(g)
aard van de arteÍacten(g)
organische stoíf (gloetuerlies[o/o vd DS)

KORRELGR@TTEVERDELING
lutum (bodem)(o/o vd DS)

METALEN
barium-
cadmium
kobalt
kop€r
kwik
lood
molybdoen
nikkel
zink

83,4
16

Stenen
2,O

3,6

53
<0,35
21
38
<0,í0
36
<1,5
12
36

59
0,36
5,0

20
0,11

33
1,5

14
u

POLYCYCUSCHE AROMATISCHE K@LWATERSTOFFEN
<0,01 -
0,10 -
o,o2 -
0,16 -
0,08 -

ndtaleên
ÍonantÍêen
antÍac@n
fluoranteen
bênzo(a)antracêen
chryssên
benzqk)fluoranteen
bonzo(a)pyreon
benzo(ghi)peryleen
indeno(1,2,3-cd)pyÍ€en
pak-btaal (10 van VROM) (0.7 facbr)

POLYCHL@RBIFENYLEN (PCB}
PCB 28(pg/kgds)
PCB s2(yg/kgds)
PCB 10í(pg/kgds)
PCB í18(!gftgds)
PCB 138(Fg/kgds)
PCB 1s3(Hgftgds)
PCB 18o(pgftsds)
som PCB (7) (0.7 factorxlrglkgds)

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12
lr8,ciieCl2-C22
frac{e C22 - C30
fractie C30 - C40
bbd olie C10 - C40

285
0,36 4,0 7,75,0uu

20 59 97
o,11 13 26

33 190 U7
1,5 96 í90

14 26 39
u 196 328

1,01,5

0,08 -
0,06 -
0,09 -
0,08 -
0,08 -
0.75

4,O

<1
<1

2,0
<1

4,1
4,8
4,3

17

<5
27
u

130
20 1000

Mon #er@de en monsteftnjecl
' 11752A2401 mm1: BO1 (740) + 802 (7-30)

De achtergrond- en interuentiewaarden zijn ahankelijk van dê bodemsmendelling. V@r de t@tsing is gebruik gemaakt van de volgende
samenstelling lutum 3.f/o; humus 2o/o.
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Tabel: Analysersultaten sÍond (as3000) monsterc behalten ln mqlkqds, tenzll andêr's aangegeven)

Monstsrcode
Bodemtype

mm2
1

AW í/2(AW+D 453000
Ers

drogê stof(gew.-%)
gewicht artefacten(g)
aard van de arlefacten(g)
oÍganische stof (gloeiverliesxo/o vd DS)

KORRELGR@TTEVERDELING
lutum (bodem)(o/o vd DS)

METALEN
barium'
cadmium
kobalt
koper
l<rtrik

lood
molybdêên
nikkel
ánk

58,9
<1

Geen
2.6

32

21
<0,35

7,5
<10
<0,10
13
<1,5
20
49

o,52
18
40

0,16
50

1,5
42

150

5,9
125
114

19
289

96
81

460

1128 233
11 0,52

23',t 18
189 40
37 0,16

528 50
190 1,5
120 42
771 150

POLYCYCUSCHE AROMAÏSGHE K@LWATERSTOFFEN
<0,01 -<0,01 -
<0,01 -
<0,01 -
<0,01 -<0,01 -<0,01 -<0,01 -
<0,01 -
<0,01 -

o,o7

<1
<1
<1
<1
<1
<'l
<1

4,9

naftaleen
ÍenaÍrtre€n
antrac@n
fluoranEen
bênzqa)antracsen
chryseen
benzo(k)fluorantsen
bonzo(a)pyÍeen
b€nzo(ghi)peryleen
indeno(1,2,3cd)pyrBen
pak-btaal (10 van VROM) (0.7 Ëctor)

POLYCHLOORBIFENYTEN (PCB)
PCB 28(us/kgds)
PCB s2(pg/kgds)
PCB 101(pg/kgds)
PCB 1í8(pgftgds)
PCB 138(pgftgds)
PCB 1s3(yg/kgds)
PCB 18o(pgftgds)
som PCB (7) (0.7 factorxpgflqds)

MINERALE OLIE
fractis C10 - C12
ÍÍa(,ieC12-C22
Íralc,ieC22-C3o
fractie C30 - C40
btaal olie C10 - C40

í,01,5

í35,2

<5
<5
<5
<5

<20

133 260

675 í300 49

Monstetcpcle en monsteftnied
' 1175242402 mm2: 801 (9O140) + BO2 (100150)

De achtergrond- en interventiewaarden ziin afriankelijk van de bodememensteiling. Voor de t@ts//ng is gebruik gemaaw van de volgende
sameníellíng: lutum 37/o; humus 2.fÁ.
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Tabel: Analwere.sultaten srond (as30(n) monsters behalten In mslkqds. tenzll anclers aangegeven)

Monstarcode
Bodêmlype

B0$.3
1

AW 1/2(AW+l) | AS3000
EIS

droge stof(gêw.-%)
gewlcht artefac{en(g)
aard van dê artetacten(g)

68,7
<1

G€ên
oÍganische sbf (gloeiverlies)(% vd DS) 6,0

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12
ÍÊciieC12-C22
frac{ie C22 - C30
Íraciie C30 - gto
tohal olie C10 - C40 1',t4 1557 3000 114

<5
<5
<5
<5

<20

Monger@cle en monsteftÊjed
' 11752A24@ B038BB(tu120)

De gehalbn die de bêtrêtrende toe's/ngsyltaaíden owíschtíjden ziln als volgt g@tas{*fr@eftl:
t gehatte is goter dan de achteryrondwaarde en kleiner dan of gêlijk aan het gêmíddelde van de achbrgron* en

inteuentiewaarde
het gehalte is gtoter dan het gemiddelde van de adilergron& en inte,ven$ewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
inteNêntiewaatde
hêt gehalte is gÍoter dan de inteMenliewaarde

- g@nt@Nngswaerdevoororyestêld
- niêtgeanal@en
# verh@gde raplE/rbgqgíens, voor meer infomatie zie analysF/@flifr@at
453000 taboÊtoiumanaly€€,s voor grcnd-, watetboden- en grcndwaterondenoek; grcndprotocollen 3010 Um 3(n0 vede 4,25 juni

2@8.
' guonigeerd gehalle is groter dan of geliik aan de achtegrcndwaarde (of geen achtergÍondwaarde wor oryestetd), maar

wel l4einer dan de AS300O nprytagegrênse,i dus mag ue rondeÊtêlct worden kleiner dan de achtergronówaarde te zijn.b g*onigeerd gehatE is groter dan dá achtergmndwaardá @f geen achtergrondwaaÍde voor opestelQ, en groter dan dà
AS3@O /?,p',,ftagqrens-eis.

De achtergmnd- en inteNentiewaarden zijn ahankênjk van de boc!êms€,menstelling. Voor de t@|s//ng is gebruik gemaald van de wlgende
sanenstelling: Iutum 25o/o; humus f/d (Ns humudlutum niet is gemebn geldt een default waarde van lutum = 25oÁ en organische stof =
1@/o.)
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6.4 Analyseresultaten grondwater

De resultaten van de in paragraaf 6.1 genoemde analyses van het grondwater zijn als volgt:

Tabel: Analvsersulhbn arondwater /asSOOOl nronstê|B hehaften ln uall. tenzll anders aanaqeven)

Monsbrcode
Bodemtype

801-1-í
1

S 1/2(S+l) | 4S3000
Ets

METALEN
aÍseen
baÍium
cadmium
kobalt
kop€r
kwik
lood
molybdêen
nikkel
zink

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen
tolueên
ethylb€nzeen
o-xyleen
È en m-ryleen
xylenen (0.7 factoo
toiaal BTEX (0.7 factor)
styÍêen
naftalêen

<10
50
<0,8 €

<5
<15
<0,05

<í5
<3,6

<í5
97

<0,2
<0,2
<0,2
0,11 -
0,22 -
0,32 '

<o.2
<0,05 I

<0,6
<0,6
<0,1 a

<0,1
<0,í
oJ4 a

<o,2
<0,25 -
<0,25 -
<o,25 -

0,53
<0,1 s

<0,1 a

<0,1 0

<0,1 a

<0,6
<0,6
<0,1 e

<0,2

í0 35
50 338
0,40 3,2

20 60
15 45
0,050 0,18
15 45
5,0 152

15 45
65 432

0,20 15
7,O 504
4.0 T7

0,80
0,0í
0,01
0,01
0,01

24
6,0
0,0í

60 10
625 s0

6,0 0,80
í00 20
75 í5
0,30 0,050

75 15
300 5,0
75 15

800 65

0,20 35 70

6,0 153 300
0.01 35 70

30
1(x)0

150

o,20
7,O
4,O

o,21

6,0
0,050

7,O
7,O
0,10

GEHALOGENEERDE K@LWATERSTOFFEN
1.1-dichloorethaan
I,2-dichloorethaan
í,1-dichlooretheen
cis-1.2dichlooÍêtheen
tans-1,2-dichlooretheen
som (cis,tans) 1,2- dichloorêthenen (0.7
Íac'tor)
dichloormethaan
l,ldichlorpropaan
l,2dichloorpropaan
1,&dichloorpropaan
som dichloopropanen (0.7 fac{or)
btrachlooretheên
btrachloormo$aan
í,1,1-trichloorethaan
í,1 ,z-bichloorethaan
tichlooretheen
chloroform
vinylchloride
fibroommethaan

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12
'fracliaCl2-C22
'fracilaC22-C3o
fÍactie C30 - C40
btaal olie Cí0 - C40

7,0 4g 900
7,0 2M 400
0,0í 5,0 10

0,0í í0 20 0,20

0.01 500 1000 0,20

40 80
20 40
5,0 10

150 300
65 130

262 500
203 400

2,5 5,0
630

0,52
0,10
0,í 0
0,í0
0,10

24
6,0
o,20
2,0

<25
<25
<25
<25

<100 s 50 325 600 1(X)

Mon&er@dè en monsteftnjêd
' 11755422t401 801-1-1 BO1 05A250)
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Tabel: Analvser6ultabn orondwater ías3000l monsÍêrs hehdftên ln uoll. Íenzll anders adno,€r'evenl

Monsbrcode
Bodemtyp€

B0$1-1
2

s í/2(S+l) 453000
EIS

VLUCHÏGE AROMATEN
benzeen
tolueen
othylb€nzeen
cx/eEn
f en m-xyleen
rylenen (0.7 facior)
tobal BTEX (0.7 íac,tor)
gtr€en
ndaleen

MINERALE OLIE
fractie Cí0 - C12
ÍÊcfreC12-C22
fractie C22 - C30
fractie C30 - C40
bbd olie C10 - C40

<o,2
o,32

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

0,21
0,8

<0,05

0,20
7,0
4,0

0,20

6,0
0.01

0,20
7,0
4,0

<25
<25
<25
<25

<100 e

15 30
5U 1000
T7 150

35 70 0,21

153 300 6,0
35 70 0,050

325 600 100

Ilonsletcode en monsteft/?,jeí,
' 1175U2Ht2 803-1-1 BO3 (15O2W)

De gehalten die de betretrende toeNng*,raarden ovetsl'1//ijden zijn als volgt geclassifrc€,ed:

*
AS3000

het gehalte is groter dan de *eafwaarde en kleiner dan of genjk aan het gemiddelde van de streef- en interventievnarde
het gehalte is gmtêr dên het gemiddelde van de streef- en inteNentiewaêÍdê en kleiner dan of gelijk aan de
interyentiewaarde
het gehalte is groter dan cle interventiewaarde
g@n t@Eingswaarde voor oryesteld
nietgpanalwêrd
verh@gde rappdagegrcns, voor meer híomatie zie analysF@rfr'frcaat
labo|n,//0.rtumanalyÁ€s voor gron&, waterbden- ên grondwaterondetzoek; grondwateryrctacollên 3110 Um 3190 vede
3,25juni 2008.
geconigeerd gehalte is groter dan of gew êan de stíesfrnna'de (of geen *eêfwaarde wor opgesteld), maar wet kleiner
dan de AS3o@ nppoftagegren*eis, dus mag vemndeÊteld worden kleiner dan de steefwaarde tê zijn.
g$onigeed gehalte is gïoter dên de ste€/fuaarde (of gêen steefwaarde v@r opedeld), en grcter dan de Ass(no
/a,p,o.ttagegÍens€.is.
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7. TNTERpRETATIEoNDERzoEKsREsuLTATEN

7.1 Resultatenondezoek

De resultaten van de chemische analyses zijn getoetst aan het in hoofdstuk 5 aangegeven kader.

Asbest ondezoek
Asbest in grond: MM01: geen asbest in asbestnonster aangetoond

Asbest onder AB01 geen asbest in asbestnonster aangetoond (indicatiefl
Verharding:

AB02 geen asbest in asbestnonster aangetoond (indicatief)

Verkennend ondezoek
Bovengrond: mm1: kobalt, koper, lood, PCB en minerale olie > achtergrondwaarde,

overige ondezochte parameters < achterg rondwaarde of detectiegrens.

Ondergrond: mm2: alle ondezochte parameters < achtergrondwaarde of detectiegrens.

Grondwaten B01: zink en xylenen > streefrraarde,
overige ondezochte parameters < streefwaarde oÍ detectiegrens.

Minerale olie verontreiniqino orondwater
Ondergrond: 803-3: minerale olie < achtergrondwaarde of detectiegrens.

Grondwater B03: alle ondezochte parameters < streefwaarde of detectiegrens.
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7.2 lnterpretatie

Het geanalyseerde bovengrondmengmonster (boring 801 en B02) is in zijn geheel afkomstig van
onder de gesloten verhardingslaag (inpandig, beton). Aangenomen wordt dat, indien er eventuele
verontreinigde stoffen van de opgeslagen goederen afkomstig zyn, er geen verontreinigingen door
de gesloten betonverharding hebben kunnen integreren in de bodem. Daamaast zijn er in de
directe omgeving geen verontreinigingen met PCB's bekend. Aangenomen wordt dan ook dat de
fichte verontreinigingen met diverse z.uare metalen, PCB's en minerale olie in de bovengrond zijn
gerelateerd aan de matige tot sterke puin bijmengingen dan wel mogelijk het gevolg van langdurig
historisch gebruik. De gehalte geven echter geen aanleiding tot nader ondezoek.

De kans is aanwezig dat de aangetroffen lichte minerale olie verontreiniging in de ondergrond
(803-3) gerelateerd is aan de aanwezige restverontreiniging, welke wordt genoemd in het
evaluatieverslag [P96-8036, d.d. 11-11-1996, Stichting Advies & Project Service]. ln de historische
informatie van gemeente Haarlemmermeer wordt ook gesproken over de aanwezigheid van een
ondergrondse tank op het buurperceel ten noordwesten van onderhavige ondezoekslocatie
(Schouwstraat nummer 8) waarover geen aanvullende tankgegevens bekend zijn. Bij een
verkennend bodemondezoek op Schouwstraat 8 in oktober 2011 flenascan, T.11.64551 zijn geen
verontreinigingen aangetoond welke betrekking zouden kunnen hebben op een minerale olie
verontreiniging (zie bijlage Histoische informatie gemeente Haarlemmermeer).

De lichte verontreiniging aan barium in het grondwater kan waarschijnlijk worden toegeschreven
aan een diffuus verhoogd achtergrondniveau. Overigens kunnen de gehalten aan enkele vuaÍe
metalen in ondiep grondwater, ook zonder lokale bron, sterk in tijd en ruimte variëren

De oozaak van het licht verhoogde gehalte aan rylenen in het grondwater van peilbuis B0í is
mogelijk te relateren aan de aanwezige rest verontreiniging nabij onderhavige ondezoekslocatie.
Echter het grondwater van peilbuis 803, nabij de vermoedelijk rest verontreiníging, is echter niet
verontreinigd. Het valt dan ook niet met zekerheid te zeggen of deze rylenen verontreiniging
afkomstig is van de aanwezig restuerontreiniging nabij onderhavige ondezoekslocatie. Aangezien
het hier slechts geringe overschrijdingen van de streefwaarden betreft wordt vervolgondezoek niet
noodzakelijk geacht.

In de grond is geen asbest aangetoond.
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8. CONCLUSIE EN ADVIES

Onderhavig tenein is in verband met de geplande grondtransactie ondezocht volgens de
richtlijnen uit de NEN 5740. Op basis van de beschikbare gegevens is hierbij uitgegaan van de
hypothese onverdacht (ONV). Tevens is er een asbestondetzoek uitgevoerd conform de NEN
5707.

De ondezochte grond, zowel buíten onder klinker verharding als binnen (indicatiefl onder
betonvloer, is niet asbesthoudend. Voor het buitenterrein kan gesteld worden dat de bodem niet
verontreinigd is met asbest.

In de bovengrond zijn licht verhoogde gehalten aan koper, kobalt, lood, PCB en minerale olie
aangetoond. De ondergrond is plaatselijk (803) licht verontreinigd met minerale olie. Het
grondwater is plaatselijk (B0í) licht verontreinigd met zink en rylenen.

Het geheel aan ondezoeksresultaten (o.a. veldwaamemingen, aanwllende hístorische informatie
en analyseresultaten getoetst aan het desbetreffende kader) geeft formeel aanleiding de gestelde
hypothese te venarerpen.

Het criterium voor nader ondezoek wordt voor de genoemde parameters echter niet
overschreden, nader ondezoek wordt derhalve niet noodzakelijk geacht. De gevolgde
ondezoeksopzet wordt derhalve als adequaat beoordeeld.

Resumerend kan bij beoordeling van het geheel aan ondezoeksresultaten gesteld worden dat de
aangetroffen bodemkwaliteit aanvaardbaar wordt geacht en zodoende geen belemmering vormt
voor de geplande grondtransactie.

De constatering dat bepaalde gehalten de desbetreffende achtergrondwaarde overschrijden, kan
wel consequenties hebben bij eventuele grondafuoer; de vrUkomende grond is buiten het perceel
niet noodzakelijkenrijs multifunctioneeltoepasbaar. Afhankelijk van de bestemming en toepassing
zal bij afuoer van de grond om een partijkeuring conform het protocol uÍt het Besluit bodemkwaliteit
worden gevraagd.

Opgemerkt dient te worden dat het asbestbodemondezoek niet meer is dan steekproefsgewijs
ondezoek. Met name bij bijmengingen met puin is sprake van heterogeniteit. Er is derhalve altijd
een zeker restrisico op het onvenryacht aantreffen van (hogere) concentraties asbest.
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SITUERING LOCATIE
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Opdacht: 04P000921
Project: Schouwstraat24
Plaats: Rijsenhout

Borlng: Abk0l
Uitv@rlng op: 31-01-2012

Uilvoering dooÍ: B. ttulndam
GrondwatsÍstand: cm - Ímaiveld

Borlng: Abk03
UitvooÍing op: 31{1-20í2
Uitvooring dmr: B. Dulndam

GÍondÊaterstand: cm - maalwld

Zand, mtlg flln, zmk sndg,

À mtlg.humus, rEdg
mnenoudend, malEs@-

o,o Zand,.mtlg Ílln, ilak sldg,
\ zW numguE. mK
\ rcnelhoudsnd,neutrmlbruln

Zand, mtlg tlln, dak sldg,
A mtlg hureu€, 8teÍk

purnnouoond, ma!g

rynsholgglglsglkeóru!_
q@ Zand, mdg íiln, zmk sÍdg.-a rEíg hureus, leagls kl€|,

U9ura4_glJ8ry!__

Borlng: Abk02
Uftvosrfng op: 3'l-01-2012

UitvosÍlng door: B. Dulndam

GÍondwaterstand: cm-ÍIaaivsld

Borlng: Abk04
UitvosÍing op: 5141-2012

UitvosringdooÍ: B.Dulíïdm
GÍondvratsÍstand: 90 cm - raaivold

3Ë boto!--
Zand, nEtb flln, zwak slug,
maig humuq mk

A pulnhoudsnd, mk
wortelhoudsnd, donkêóruln

Zand, mtlg flln, zmk s[tg,

^ 
mtlg hureus, madg
oulnhoudgnd, dak:\_94S!gd"!g.I9gtr4g!_
Klel, mtb 8ftb, madg
humus, matg

-\_:9lg!9!delq4ggtaglgq
KlEl, stêrk slldg, zmk

o.m humus, lldrt bruhgr0s

0,00T::EA:;6NFdI
t....Ê o'.t\Fil.
f.aaE.'.'.'.f.tcil 'J..j.-ó:o.o.lipíllrelL
v77777tNt|Í
U//////.t\\F.llg
t//'- ''' \Hu -
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Opdacht: 04P000921
Project: Schouwstraat24
Plaats: Rijsenhout

Borlng: Abk05
Uttvo€Íing op: 31-01-2012

Ultv@rlng door: B. DuindaÍn

GrondwateÍstand: cm-ÍEalvetd

Zand, matb flln, Mk s[dg,
A mallg hureu8, mdo

o& woíslhoudond, matb
-1.-!g!!oudê!qg9!!9Êgrn
gjg_ Zand, mtlg flln, zwak s[dg,

ilak humeus, zmk
wortolhoudend. neutrmlbruln
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Opdacht: 04P000921
Project: Schouwstraat24
Plaats: Rijsenhout

Borlng:
Ultvosrlng op:

Ultvo€rlng door:

GrondwalêÍstand:

801
3141-2012
B. Dulndam

100 cÍn - rnaalvêld

0,@ aslalt6E--
Zand, mtb íÍn, mk sndg,

A matlg puhhoud€nd, mk
o,o gíindhoudsnd,nsutÍaalbruln

2""d, *tb lï", *k 
"[dS,neutrasl gÍ{8bruhr

Klel, sterk slldg, neulÍaalgrls

z9nd, maig ÍÍn, mk B[dg,
íEllO hureUs. maid

9ê. Herróudend, ámk -
\ pulnhoudgnd, ruak
\ltSloudond,nen ry!_

Klsl, mailg slhb, mdg
humus, madg
adhoudsnd, donkerbruln

0,e
Klsl, BleÍk elldg, zmk
humus, flcht bruhgrís

Kl€|, stêrk BlUg, matlg
ae adhoudend,neutraalgíils

Borlng: B02
Uitv@Ílng op: 31-01-2012

Uitv@Ílng dooÍ: B. DuiÍdam

GÍondwatsrstand: 100 cm-Ínaaivgld

t

Borlng: BO4

Ultvoorfng op: 9141-2012

UtvooÍingdoor: B.Dulndam

GÍondwatsÍstand: cm - Ínaaivsld

o,@ asfalt
0fr_-

Zand, mtb ÍUn, aak sldg,
mk humgus, mdgis-\ gÍlndhoudgnd,sterk

\_!!l!!9!g9lg:_I9umdbru!r
Klel, mtb slhb, stsrk
hureuq mug

94- adhoudend. donkor
mÍtbruln
zand, madg nF, Mk s[dg,q_.EIg,ls_
Klsl, steÍk Blldg, zmk
humus, mdg Íl€lhoudend,
lbhr bruhgdls

Klel, steÍk slltlg, mk
humus, llcht bruhgÍís

zsnd, mlh fijn, zwal sltlg.
aak hum€us, brckksn klsl,
nsutsmlbruh, woield@k op
1ocm

A

Borlng:
UÍtvooring op:

Uitvo€rlng door:

GrondwaleÍsbnd:

803
3141-2012
B. Dulndam

Í00 cm-Ínaaivold

n*.5r'
t...........tHt|
ï.'.'.'.'.""""'.'.'NEt t,
[1::::r::::1Nll

=

Klel, stork slldg, nsutÍaalgrlj8
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Legenda (conform NEN 5104)
grlnd

mmN cÍrnd'srrds

ffil cÍlnd'zï'skzandls

f'r---:-tGdnd'íNatszandls

ffim cÍlnd,steÍkzandlg
[oooooq...-.1

ffi:'..i| cilnd,utterstzandls

zand

F====n zand,klelïs
t..'.'.'.''.'.'.'.'.'.'.r''

lïjj:jjjj:N Zand, zrwak slltls
r............. |\]

IT==-N zand,matssllds
| ....... , , ,. .N\

F::rï.'.'.'.N zend, E[erk sltds

l=--TN zand,ulterstsltds
t.'.'.'.'..''.'.'.'.'.l\\\

klel

v--1

leem

N]
NT
oveÍlge toevoeglngen

T--TIH
l---IH

|-----------
IF|-
|---T

-

I Lol

l-----EdlI lo^1

Klel, zrak Blldg

Klel, madg slltg

Klel, sterk slldg

Klel, uÍlEr8t slltlg

Klel, zrak zandlg

Klel, matg zandlg

Klel, steÍk zandlg

Leem, zrvak zandlg

Leom, Btgrk zandlg

zwak hurnsug

matg humsus

stelk huríreug

zrYak gíndlg

matg grlndlg

slrerk grlndlg

geul

'O geen geur

O zwakkegeur

{} matgegeur

{} steÍk€geul

O ulteÍste geuÍ

olle
0 geonollÈwaterreacte

fI zwakke ollewater Íeacde

E matgoolle-wateÍÍ€acfe

3 BterkeollÈwaterreacte

I ulterstE ollE-wateÍ Íeactle

p.l.d.-waarde

E'o
E'1
[| rtO

O rtOO

O rtOOO

I T1OOOO

monsteF

tI
ll gsÍoeÍd monsleÍ

I
T

I on9eroerd moneter

I

ovêdg

A blFondeÍbtanddeot

{ GemlddeldhoogstegÍondwatersland

= 
grondwaleÍsbnd

a GemlddeldlaagstegÍondwaterstand

Wsnu

pellbuls

Veen, mtneraalarm

Veon, zvak k|eng

Vesn, sterk klellg

Veen, zwak zandlg

Veên, sterk zandlg

bllnde buls

caslng

hoogete grondwateÍsbnd
gemlddelde gÍondwateÍstand

laagsle gÍondwaterstand

bonlonlêt afdlchtlng


