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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doelstelling 

Aanleiding voor het laten instellen van een historisch vooronderzoek vormt het bestemmings-

plan voor de ontwikkeling van een hotel-restaurant en vernieuwing en uitbreiding van de jacht-

haven op de locatie aan de Oude Haagseweg te Amsterdam. 

 

Doel van het milieuhygiënisch vooronderzoek is het nagaan of in of in de nabijheid van de on-

derzoekslocatie bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of hebben plaatsgevonden waar-

door verontreinigende stoffen in de bodem zijn terecht gekomen. Op basis van deze informatie 

moet blijken of en zo ja welke onderzoeksstrategie gehanteerd zal moeten worden tijdens het 

eigenlijke uit te voeren bodemonderzoek.  

 

Het vooronderzoek is gebaseerd op de ARVO (2011) en de NEN 5725 (strategie standaard). Er 

is geen onderzoek verricht naar archeologische waarden of niet gesprongen explosieven bin-

nen de onderzoekslocatie. 

 
1.2 Opbouw rapport 

In het voorliggende rapport worden de volgende aspecten behandeld: 

 de bespreking van de geraadpleegde bronnen (hoofdstuk 2); 

 en de conclusies en de aanbevelingen (hoofdstuk 3). 
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2 Bodeminformatie 

2.1 Locatiegegevens 

De onderzoekslocatie ligt aan de Oude Haagseweg te Amsterdam. De onderzoeklocatie  

bestaat uit onder andere een jachthaven, het terrein van Helmsman Sloepen aan de  

Oude Haagseweg 47, de ontsluitingsweg (Oude Haagseweg) en openbaar groen rondom. Een 

overzicht van de locatie is weergegeven in figuur 2.1. 

 

 
Figuur 2.1 Onderzoekslocatie Landtong Nieuwe Meer 

 

 

In de onderstaande tabel zijn de locatiegegevens samengevat. 

 

Tabel 2.1: Overzicht locatiegegevens 

Adres locatie Oude Haagseweg te Amsterdam 

Eigenaar locatie Gemeente Amsterdam 

 SLOTEN (N.H.) F 2284, Oude Haagseweg 45-49 , 1066 BV AMSTERDAM 

SLOTEN (N.H.) F 2360, NW MEER , AMSTERDAM (ten zuiden en rondom nr 45) 

SLOTEN (N.H.) F 2549, Oude Haagseweg , AMSTERDAM (ten noorden van nr. 51) 

SLOTEN (N.H.) F 2546, Oude Haagseweg , AMSTERDAM (ten westen van 51) 

SLOTEN (N.H.) F 2547, Oude Haagseweg , AMSTERDAM  

Coördinaten X: 115781; Y: 482614 

Oppervlakte locatie (ha) 2 

    waarvan bebouwd (in m²) - 

Huidig gebruik Jachthaven met openbare wegen 

Verhardingen Asfalt 
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2.2 Geraadpleegde bronnen 

Bij het verzamelen van de historische gegevens zijn verschillende bronnen geraadpleegd. In 

onderstaande tabel is vermeld welke bronnen hiervoor gebruikt zijn en of bij de geraadpleegde 

bronnen informatie beschikbaar was over de onderzoekslocatie en omliggende percelen.  

In paragraaf 2.3 tot en met 2.7 zijn de resultaten van het vooronderzoek toegelicht.  

 

Tabel 2.2: Overzicht geraadpleegde bronnen tijdens vooronderzoek 

Bron Geraad-

pleegd? 

Korte toelichting 

Internet   

 www.bodemloket.nl Ja Diverse vermeldingen van bodemonderzoeken en bo-

dembedreigende activiteiten, zie paragraaf 2.4 

 www.watwaswaar.nl Ja Zie paragraaf 2.3 

Dienst Milieu en Bouwtoezicht   

 Bodemarchief Ja Voorgaand bodemonderzoek, zie paragraaf 2.4 

 Hinderwetarchief Ja Archief Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 

 Bedrijfsactiviteiten (HBB-bestand) Ja Archief Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 

 Tankenbestand Ja Archief Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 

 Luchtfoto’s Ja Geen bijzonderheden 

Overige bronnen   

 Bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan gemeente 

Amsterdam 

Ja Zie paragraaf 2.5 

 Bodemkaart “Dempingen en ophogingen in Amster-

dam” 

Ja Ophoging ongespecificeerd  

 Onderzoeksrapport “Ophoogperiodes Amsterdam” 

(Omegam, rapportnr. 1026179, 15 november 2001) 

Ja Periode van ophoging 1945-1969, zie paragraaf 2.6 

 Interviews Nee  - 

 

 
2.3 Historisch kaartmateriaal 

Op historisch kaartmateriaal vanaf 1952 tot 1981 van www.watwaswaar.nl is de ontwikkeling 

van de onderzoekslocatie te zien (figuren 2.2 tot en met 2.5).  

 

De uitbreiding van De Nieuwe Meer en het ontstaan van het schiereiland (Landtong De Nieuwe 

Meer) heeft tussen 1952 en 1961 plaatsgevonden. Op het historisch kaartmateriaal van 1961 

en 1969 is aanleg van de haven inclusief steigers aan de oostzijde van de onderzoekslocatie 

zichtbaar. Uit het kaartmateriaal van 1969 en 1981 blijkt dat de noordzijde van de haven in de 

tussenliggende periode is aangelegd. Het is mogelijk dat het terrein met bodemvreemd (veront-

reinigend) materiaal is opgehoogd. 

 

 
Figuur 2.2: Topografische kaart 1: 25.000 Aalsmeer/ Amstelveen/ Amsterdam/ Badhoevedorp 

kaartnr. 25D, 1952  



Bodeminformatie 

 

 

GM-0147382, revisie D01 

Pagina 7 van 13 

 

 

 
Figuur 2.3: Topografische kaart 1: 25.000 Aalsmeer/ Amstelveen/ Amsterdam/ Badhoevedorp 

kaartnr. 25D, 1961  

 
Figuur 2.4: Topografische kaart 1: 25.000 Aalsmeer/ Amstelveen/ Amsterdam/ Badhoevedorp 

kaartnr. 25D, 1969 

 

 
Figuur 2.5: Topografische kaart 1: 25.000 Aalsmeer/ Amstelveen/ Amsterdam/ Badhoevedorp 

kaartnr. 25D, 1981 
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2.4 Bodemarchief 
2.4.1 Bodemloket 

Op het Bodemloket (www.bodemloket.nl) zijn bodembedreigende activiteiten aangetroffen die 

op of binnen een straal van 50 meter van de onderzoekslocatie staan geregistreerd. De activi-

teiten, de bij de Provincie Noord-Holland bekende onderzoeksrapporten en besluiten zijn in de 

onderstaande tabel 2.3 weergegeven. De rapportages van het Bodemloket zijn opgenomen in 

bijlage 1.  

 

Tabel 2.3: Overzicht Bodemloket gegevens  

AM-nummer Locatie Verontreinigende activiteit Status/ 

Onderzoeksrapporten 

Dossier 

aanwezig? 

AM036300621 Oude Haagseweg 47 

(parkeerplaats) 

 Chemische afvalstoffenop-

slag (opslag accu’s) 

Uitvoeren OO 

HO, Hinderwet- en Milieuzaken, 

50/0596A, 24-09-1987  

Ja 

AM036305081 Oude Haagseweg 45 - 

49 (Jachthaven) 

 Brandstoftank (boven-

gronds) 

 Stookolietank (ondergronds) 

 Dieselpompinstallatie 

 Scheepsbouwbedrijf 

Scheepsreparatiebedrijf 

 Ophooglaag  

Voldoende onderzocht    

NO, Tauw, R3499561.R02/avh, 01-05-

1996 

Indicatief onderzoek, Heidemij Advies, 

633/WA92/D845/12690, 1992-06-01   

 

Nee 

AM036305114 Oude Haagseweg 45-

49 

- Voldoende onderzocht Nee 

AM036310450 Oude Haagseweg  Ophooglaag met grond 

(1945 - 1975) 

Voldoende onderzocht 

Verkennend onderzoek NEN 5740, 

Dwr Amsterdam 05.790396, 26-05-

2005 

Nee 

AM036304103 Oude Haagseweg 51 

(ten zuiden van de 

onderzoekslocatie) 

 Hbo-tank (ondergronds) Uitvoeren evaluatie 

Sanerings evaluatie De Ruiter Milieu-

techniek, A13220, 26-07-1996 

Indicatief onderzoek De Ruiter Milieu-

techniek, AE/MJ/A950710.111090, 07-

07-1995 

Ja  

AM036300011 Nieuwe Meer, Oude 

Haagseweg 

(ten noordwesten van 

de onderzoekslocatie) 

 Stortplaats op land 

 Stortplaats puin en/of bouw- 

en sloopafval op land 

 Ophooglaag (niet gespecifi-

ceerd) 

Uitvoeren NO 

Oriënterend bodemonderzoek,  Hin-

derwet- en Milieuzaken, 25-02-1985 

Oriënterend bodemonderzoek, Gem. 

Centr. Milieulaboratorium, 29-03-1984 

onbekend 

 

 
2.4.2 Voorgaand bodemonderzoek 

Op de onderzoekslocatie en de nabije omgeving is een aantal bodemonderzoeken uitgevoerd. 

De resultaten zijn hieronder samengevat. 

 

In 2006 is in opdracht van Landtong B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter 

plaatse van de Oude Haagseweg 45-49 te Amsterdam (Verkennend bodemonderzoek Oude 

Haagseweg 45-49 te Amsterdam, Kuiper & Burger Adviesbureau B.V., rapportnr. 

PB06239/D01, 10-08-2006). In dit bodemonderzoek is ter plaatse van een parkeerplaats (op het 

zuidelijke deel) van het plangebied geen onderzoek verricht.   

 

De locatie was ten tijde van het bodemonderzoek in gebruik als jachthaven voor pleziervaart, 

tevens vonden er onderhoudswerkzaamheden van boten plaats. Op de locatie zijn drie brand-

stoftanks aanwezig bij het pompstation, tevens is een tank voor afgewerkte olie aanwezig. Op 

het terrein zijn twee huisbrandolie-tanks aanwezig geweest.  

 

In de rapportage is een voorgaand bodemonderzoek ter plaatse van de locatie  

Oude Haagseweg 45-49 (jachthaven) opgenomen.  
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In 1992 is in opdracht van Heidemij Adviesbureau een bodemonderzoek uitgevoerd (Environ-

mental investigation regarding soil pollution at the Oude Haagscheweg 45-49 Amsterdam,  

Heidemij adviesbureau, Boston Whaler inc., 633/WA92/D845/12690, juni 1992). De rapportage 

is opgenomen in het AM-dossier 0363/05081 van de Milieudienst Gemeente Amsterdam. 

In de rapportage is geconcludeerd dat bij de voormalige ondergrondse brandstoftanks de grond 

en/of het grondwater licht tot matig verontreinigd is met minerale olie. Bij het huidige gebruik 

wordt het milieu en de volksgezondheid niet geschaad door deze verontreiniging. Ter plaatse 

van de opslag voor olievaten is de toplaag sterk verontreinigd met olie.  

 

Uit de veld- en laboratoriumwerkzaamheden (Kuiper & Burger Adviesbureau B.V., 10-08-2006) 

is het volgende gebleken. De grond bevat plaatselijk bodemvreemde bestanddelen (puin). De 

grondwaterstand bevond zich tijdens het veldwerk op circa 0,6 m –mv. De bodem bevatte ten 

hoogste licht verhoogde gehalten aan zware metalen, minerale olie en PAK. De verhoogde ge-

halten zijn voornamelijk vastgesteld in het gebied ter plaatse van de werkplaats voor scheeps-

reparatie (zware metalen en PAK) en de pompinstallatie (minerale olie). Het grondwater bevatte 

een licht verhoogde gehalte aan xylenen. Nader bodemonderzoek werd niet noodzakelijk  

geacht. Wel is aanbevolen om ter plaatse van de pompinstallatie een onderzoek in te stellen 

naar de niet-doordringbare puinlagen in de ondergrond, waarbinnen zich mogelijk een oliever-

ontreiniging bevindt.                    

 

De Oude Haagseweg sluit aan op de Ringvaartdijk. Ter plaatse van de Ringvaartdijk is, in 2013, 

bodemonderzoek uitgevoerd, namelijk een Verkennend bodemonderzoek, nader bodemonder-

zoek en asbestonderzoek in bodem ter plaatse van de Ringvaartdijk Oost te Osdorp,  

Grontmij Nederland B.V., 4 december 2013. Op en langs de Ringvaartdijk zijn meerdere spots 

sterk verontreinigde grond aangetroffen. Maatgevende stoffen waren zware metalen, PAK en 

asbest. De spots zijn tijdens de dijkverbetering gesaneerd.  

 
2.4.3 Archief Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 

Uit het AM-dossier AM036305081 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) 

blijkt dat in 1996 door Tauw een nader bodemonderzoek ter plaatse van verdachte deellocaties 

op de locatie aan de Oude Haagseweg 47 te Amsterdam is uitgevoerd (Soil and Groundwater 

investigation, E. W. Driessen B.V. Amsterdam, Tauw Milieu, R3499561.R02/avk, mei 1996). Het 

betreft een pompinstallatie, een werkplaats voor scheepsreparatie, een voormalige tank ter 

plaatse van het restaurant, een voormalige tank ter plaatse van de workshop, een ondergrond-

se tank gebruikte olie, een opslagplaats voor vaten, een workshop en de parkeerplaats. 

Ter plaatse van de ondergrondse tanks van de pompinstallatie (locatie 1) is in de grond een 

matige minerale olieverontreiniging aangetroffen. De verontreiniging is waarschijnlijk niet  

veroorzaakt door lekkage, omdat het een zwaardere oliesoort betreft. De grond bevatte sterk 

verhoogde gehalten aan PAK, welke gerelateerd kunnen worden aan het gebruik van verontrei-

nigd ophoogmateriaal. 

 

De bodemlaag onder de vloer van de opslagplaats voor vaten (locatie 6) is tot circa 1 m –mv 

matige tot sterk verontreinigd met minerale olie en licht tot matig verontreinigd met PAK. 

 

De toplaag van de parkeerplaats (locatie 8) is matig tot sterk verontreinigd met minerale olie en 

PAK.  

  

Op de deellocaties zijn hoogstens licht verhoogde gehalten aan minerale olie, PAK en zware 

metalen aangetoond. In het grondwater zijn ten hoogste licht verhoogde concentraties aan 

vluchtige aromaten aangetoond.       

 

Het onderzoek van Tauw (1996) is beoordeeld door de Milieudienst Amsterdam (brief,  

d.d. 5 september 1997, 50/5084 MD 1997, dossiernummer 66006). In deze brief is de bodem-

kwaliteit op de locatie beschreven. Een kopie is opgenomen is de bijlage 2. De Milieudienst 

Amsterdam heeft geconcludeerd dat verder onderzoek naar saneringsmaatregelen bij huidig 

gebruik niet noodzakelijk wordt geacht. 
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In het AM-dossier 036304103 is een verslag van de milieukundige begeleiding bij de verwijde-

ring van een ondergrondse huisbrandolietank ter plaatse van een voormalig militair complex 

aan de Oude Haagseweg 51 te Amsterdam opgenomen. In 1996 is de tank gesaneerd en is de 

vrijgekomen zintuiglijk verontreinigde grond verwijderd. Aanbevolen is om de achtergebleven 

verontreiniging nader in kaart te brengen om een juist beeld te kunnen krijgen van de actuele 

verontreinigingssituatie. Aan de Oude Haagseweg 51 bevond zich ten zuiden van het meest 

westelijk gelegen magazijn een ondergrondse tank met een inhoud van 30.000 liter. Ten westen 

van hetzelfde magazijn bevond zich een ondergrondse tank met een inhoud van 10.000 liter, 

hier is sterke verontreiniging met minerale olie in de grond aangetoond (circa 15 m
3
).     

 

In dit dossier is een tanksaneringscertificaat opgenomen van een tanksanering uitgevoerd op 

24 juni 1996 aan de Oude Haagseweg 104. Hierbij is de tank inwendig gereinigd en daarna ge-

vuld met zand. Rondom de tank is geen zintuiglijk verontreinigde grond aangetroffen.   

 
2.5 Bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan 

Diffuse verontreinigingen 

De gemeente Amsterdam beschikt over een bodemkwaliteitskaart, waarbij voor het gemeente-

lijk grondgebied achtergrondwaarden zijn vastgesteld. Op basis van de bodemkwaliteitskaart is 

de te verwachten bodemkwaliteit op de onderzoekslocatie binnen de zone 1A  

(Oude Haagseweg) als volgt: 

 toplaag (vanaf het maaiveld tot 0,5 m –mv): klasse Achtergrondwaarde; 

 dieptelaag (0,5 – 2,0 m –mv): klasse Achtergrondwaarde; 

 oorspronkelijk maaiveld (vanaf 2,0 tot 10,0 m –mv): klasse Achtergrondwaarde. 

 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie is de bodemfunctieklasse Industrie van toepassing. In 

deze zone is het gebiedsspecifieke beleidskader van toepassing.  

 

Openbare wegen 

De bodemkwaliteitskaart van de openbare weg is op dezelfde manier samengesteld als de  

‘gewone’ bodemkwaliteitskaart. Echter de zone-indeling is anders bepaald, gezien het feit dat 

criteria als ophooggeschiedenis, functie en bodemopbouw hier niet gelden. De bodem onder de 

openbare weg is op een andere manier opgebouwd, met onder andere een funderingslaag en 

een laag goed verdichtbaar zand. Wegen zijn vaak veel later aangelegd dan de periode waarin 

de wijk is opgebouwd. De bodemonderzoeken laten zien dat de bodemkwaliteit doorgaans 

schoner is dan in de omringende percelen. Daarom is de aangetroffen verontreinigingsgraad als 

belangrijkste criterium gebruikt voor het indelen van de kaart van Amsterdam in bodemkwali-

teitszones. 

Op basis van de bodemkwaliteitskaart Openbare weg is de te verwachten bodemkwaliteit ter 

plaatse van de openbare weg van de Oude Haagseweg licht verontreinigd; zone A. In zone A 

(onder meer de onderzoekslocatie) zijn de P95-waarden van alle stoffen nog steeds maximaal 

licht verontreinigd. 

 

Grond afkomstig uit de openbare weg van zone A mag zonder onderzoek worden hergebruikt in 

elke andere openbare weg (zone A of B). Grond afkomstig uit de openbare weg van zone A 

mag ook elders in Amsterdam worden toegepast, mits wordt voldaan aan de Lokale Maximale 

Waarden of aan generieke maximale waarden (zie de Nota Bodembeheer par. 4.7). 
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2.6 Ophoogperiode 

Er is een aparte kaart opgesteld, waarin de periodes van ophogingen zijn weergegeven. Deze 

kaart is opgenomen in het onderzoeksrapport ‘Ophoogperiodes Amsterdam’ (Omegam,  

rapportnr. 1026179, 15 november 2001).  

 

Ophoogmateriaal van na 1945 kan asbest bevatten. De locatie is opgehoogd tussen circa 1945 

en 1969 met schoon tot licht verontreinigd zand. Vanwege de periode van ophoging, is het niet 

uit te sluiten dat er in de ophooglaag asbest verdachte materialen aanwezig zijn. 

 
2.7 Bodemopbouw en geohydrologie 

De regionale bodemopbouw is hieronder weergegeven. De gegevens zijn ontleend aan 

www.dinoloket.nl.  

 
Op de locatie bevindt zich een opgebrachte laag. Hieronder bevindt zich de van nature aanwe-
zige deklaag bestaande uit veen en klei op fijn zand vanaf enkele meters –mv tot circa  
15 m –mv. Het eerste watervoerend pakket bevindt zich hieronder. Deze laag bestaat uit matig 
tot uiterst grof zand.  

 

De regionale grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket is overwegend in zuidwes-

telijke richting. De stromingsrichting van het freatische grondwater is niet exact aan te geven en 

kan plaatselijk afwijken door de aanwezigheid van (gedempte) sloten, rioleringen en dergelijke 

in de directe omgeving. 

  

De locatie is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied (bron: Provincie Noord-

Holland). 
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3 Conclusies en aanbevelingen 

3.1 Conclusies 

In 2006 is voor het laatst bodemonderzoek op een gedeelte van de onderzoekslocatie  

uitgevoerd. De bodem bevatte ten hoogste licht verhoogde gehalten aan zware metalen, mine-

rale olie en PAK. Deze gehalten zijn voornamelijk in het gebied ter plaatse van de werkplaats 

voor scheepsreparatie (zware metalen en PAK) en de pompinstallatie (minerale olie) aange-

toond.  

 

De matige verontreiniging met minerale olie ter plaatse van de voormalige ondergrondse brand-

stoftanks van de pompinstallatie (Heidemij, Boston Whaler inc., 1992 en Tauw, 1996), zijn in het 

onderzoek van 2006 niet bevestigd.                     

 

Uit het vooronderzoek wordt het volgende geconcludeerd ten aanzien van de bodemkwaliteit: 

 doordat in het verleden een ophooglaag is aangebracht, is mogelijk sprake geweest van dif-

fuse beïnvloeding van de bodemkwaliteit op de gehele locatie (Bij een diffuse bodembelas-

ting is sprake van een gelijkmatige belasting van de bodem en is over het algemeen geen 

duidelijke verontreinigingskern aanwezig); 

 het is niet uit te sluiten dat de grond waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsge-

vonden, verontreinigd is geraakt met asbest; 

 op basis van de resultaten van het onderhavige vooronderzoek zijn drie deellocaties c.q. 

activiteiten aanwezig (geweest) die een bodemverontreiniging hebben veroorzaakt. Het  

betreft de opslagplaats voor olievaten (onder de vloer), de parkeerplaats en mogelijk de 

voormalige ondergrondse brandstoftanks (van de pompinstallatie).  

 uit het voorgaand bodemonderzoek blijkt dat ter plaatse van de pompinstallatie in de niet-

doordringbare puinlagen zich mogelijk een olieverontreiniging in de ondergrond bevindt.  

 op basis van de bodemkwaliteitskaart Openbare weg is de te verwachten bodemkwaliteit ter 

plaatse van de openbare weg van de Oude Haagseweg licht verontreinigd. Echter omdat ter 

plaatse van de Ringvaartdijk meerdere spots met verontreinigde grond zijn aangetroffen 

(zware metalen, PAK en asbest), kan niet worden uitgesloten dat ter plaatse van de Oude 

Haagseweg dezelfde verontreinigingen aanwezig zijn.  

 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt geconcludeerd dat de bodemkwaliteit 

op de locatie negatief is beïnvloed door het (voormalige) gebruik. Het is niet uit te sluiten dat 

plaatselijk een ernstige bodemverontreiniging op de locatie aanwezig is. De aanwezige veront-

reinigingen zullen voornamelijk effect hebben op de herinrichting van het terrein en de activitei-

ten rondom nieuwbouw.  

 
3.2 Aanbevelingen 

Voorafgaande aan de nieuwbouw (afgifte Omgevingsvergunning) en herinrichting is inzicht in 

de milieuhygienische kwaliteit van de bodem op de locatie noodzakelijk.  

 

Aangezien de uitgevoerde bodemonderzoeken van 1996 en 2006 gedateerd zijn (ouder dan 5 

jaar) en tot op heden bodembedreigende activiteiten plaatsvinden, wordt aanbevolen om een 

actualiserend bodemonderzoek te laten instellen naar de actuele milieuhygiënische kwaliteit 

van de bodem conform de ARVO (Amsterdamse Richtlijn Verkennend Onderzoek, 2011). In het 

voorgaand onderzoek zijn verontreinigingen met o.a. minerale olie (mobiele verontreiniging) 

aangetoond. Bij mobiele verontreinigingen geldt een kortere geldigheid, hierdoor is actualisatie 

nodig. 
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Aangezien er onderhoudswerkzaamheden van boten plaatsvinden aan de Oude Haagseweg 

45-49, wordt aanbevolen om in het laboratoriumonderzoek ook analyses uit te laten voeren op 

organotinverbindingen (tributyltin (TBT) en trifenyltin (TFT)).  

 

Het vooronderzoek heeft aanwijzingen opgeleverd dat plaatselijk puin in/op de bodem aanwezig 

is. Gezien de periode van ophoging en omdat puin in de bodem is aangetroffen, is de locatie 

aan de Oude Haagseweg 45-49 verdacht van de aanwezigheid van asbest. Voorgaand bodem-

onderzoek is niet conform het protocol voor asbestonderzoek in bodem uitgevoerd. 
 

Op basis van deze verdenking dient, zowel vanuit de regelgeving in de Wet bodembescherming 

als vanuit de regelgeving in de Arbeidsomstandighedenwet, (bodem)onderzoek te worden uit-

gevoerd naar de aanwezigheid van asbest conform de NEN 5707 (Inspectie, monsterneming en 

analyse van asbest in bodem) en/of de NEN 5897 (Monsterneming en analyse van asbest in 

onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat).  

 

Indien werkzaamheden in de waterbodem zijn gepland en/of voorafgaand aan baggerwerk-

zaamheden, is het noodzakelijk om een verkennend waterbodemonderzoek te laten instellen 

conform de NEN 5720 (Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek - Onderzoek 

naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie).  

Ten behoeve van alleen het slaan van heipalen in de waterbodem, waarbij de werkers niet in 

aanraking komen met de waterbodem, wordt het niet noodzakelijk geacht een waterbodemon-

derzoek te laten voeren.  
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Bodemloket rapport
geprint op 16 Sep 2014 09:34

Rapport AM036300621

Locatie
ID AM036300621
Locatiecode BIS
Locatie Oude Haagseweg 47 (parkeerplaats)
Adres OUDE HAAGSEWEG 47 1066BV Nieuw-West
Gegevensbeheerder Amsterdam
Bevoegd gezag Amsterdam
Statusinformatie
Beschikking ernst en risicobepaling
Vervolg uitvoeren OO
Saneringsinformatie
Type sanering
Start
Eind
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving Start Eind

chemische afvalstoffenopslag/kca-depot (900027) onbekend onbekend

Onderzoeksrapporten
Type Auteur Nummer Datum

Historisch onderzoek Hinderwet- en Milieuzaken 50/0596A 1987-09-24

Besluiten
Besluit Besluitdatum Kenmerk

Vervolg op termijn 2005-05-19 Tweede fase inhaalslag

Tijd. beveiliging verspreiding 1987-09-24 O05

Beschikte kadastrale percelen
Code Sectie Perceel

Contact
Gemeente Amsterdam
http://www.dmb.amsterdam.nl



Legenda



Locatie

Beschikbaarheid gegevens

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

Disclaimer:

De gegevens op het Bodemloket zijn met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is, 
onvolledig is of onjuistheden bevat. De organisatie achter Bodemloket.nl noch de data-eigenaren (gemeenten en provincies) zijn aansprakelijk voor enigerlei 
schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. U helpt de overheid door 
eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.

De provincies en gemeenten die op de kaart van Nederland groen gekleurd zijn, leveren informatie aan voor het Bodemloket. Ook andere instanties - zoals 
kleinere gemeenten - hebben soms bodeminformatie, maar deze vindt u voorlopig nog niet op deze website. Wilt u een compleet beeld? Neem dan zeker 
óók contact op met uw gemeente. Staat een locatie (nog) niet vermeld op de kaart? Dan hebben we daar geen informatie over.

Op bodemloket.nl vindt u per plaats een overzicht van de bevoegde instanties. De contactgegevens vindt u op de website van de desbetreffende gemeente 
of provincie.



Bodemloket rapport
geprint op 16 Sep 2014 09:35

Rapport AM036305081

Locatie
ID AM036305081
Locatiecode BIS
Locatie Oude Haagseweg 45-49 (Jachthaven Nieuwe Meer)
Adres OUDE HAAGSEWEG 45 1066BV Nieuw-West
Gegevensbeheerder Amsterdam
Bevoegd gezag Amsterdam
Statusinformatie
Beschikking ernst en risicobepaling
Vervolg voldoende onderzocht
Saneringsinformatie
Type sanering
Start
Eind
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving Start Eind

brandstoftank (bovengronds) (631300) onbekend onbekend

stookolietank (ondergronds) (631245) onbekend onbekend

dieselpompinstallatie (50512) onbekend onbekend

scheepsbouw- en scheepsreparatiebedrijf (351) onbekend onbekend

ophooglaag (niet gespecificeerd) (900070) onbekend huidig

Onderzoeksrapporten
Type Auteur Nummer Datum

Nader onderzoek TAUW Infra Consult R3499561.R02/avh 1996-05-01

Indicatief onderzoek Heidemij Advies 633/WA92/D845/12690 1992-06-01

Besluiten
Besluit Besluitdatum Kenmerk

Geen vervolg (geen adm Nazorg) 1997-09-05 B10

Beschikte kadastrale percelen
Code Sectie Perceel

Contact
Gemeente Amsterdam
http://www.dmb.amsterdam.nl



Legenda



Locatie

Beschikbaarheid gegevens

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

Disclaimer:

De gegevens op het Bodemloket zijn met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is, 
onvolledig is of onjuistheden bevat. De organisatie achter Bodemloket.nl noch de data-eigenaren (gemeenten en provincies) zijn aansprakelijk voor enigerlei 
schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. U helpt de overheid door 
eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.

De provincies en gemeenten die op de kaart van Nederland groen gekleurd zijn, leveren informatie aan voor het Bodemloket. Ook andere instanties - zoals 
kleinere gemeenten - hebben soms bodeminformatie, maar deze vindt u voorlopig nog niet op deze website. Wilt u een compleet beeld? Neem dan zeker 
óók contact op met uw gemeente. Staat een locatie (nog) niet vermeld op de kaart? Dan hebben we daar geen informatie over.

Op bodemloket.nl vindt u per plaats een overzicht van de bevoegde instanties. De contactgegevens vindt u op de website van de desbetreffende gemeente 
of provincie.



Bodemloket rapport
geprint op 16 Sep 2014 09:33

Rapport AM036305114

Locatie
ID AM036305114
Locatiecode BIS
Locatie Oude Haagseweg 45-49
Adres OUDE HAAGSEWEG 45 1066BV Nieuw-West
Gegevensbeheerder Amsterdam
Bevoegd gezag Amsterdam
Statusinformatie
Beschikking ernst en risicobepaling
Vervolg voldoende onderzocht
Saneringsinformatie
Type sanering
Start
Eind
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving Start Eind

Onderzoeksrapporten
Type Auteur Nummer Datum

Besluiten
Besluit Besluitdatum Kenmerk

Beschikte kadastrale percelen
Code Sectie Perceel

Contact
Gemeente Amsterdam
http://www.dmb.amsterdam.nl



Legenda



Locatie

Beschikbaarheid gegevens

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

Disclaimer:

De gegevens op het Bodemloket zijn met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is, 
onvolledig is of onjuistheden bevat. De organisatie achter Bodemloket.nl noch de data-eigenaren (gemeenten en provincies) zijn aansprakelijk voor enigerlei 
schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. U helpt de overheid door 
eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.

De provincies en gemeenten die op de kaart van Nederland groen gekleurd zijn, leveren informatie aan voor het Bodemloket. Ook andere instanties - zoals 
kleinere gemeenten - hebben soms bodeminformatie, maar deze vindt u voorlopig nog niet op deze website. Wilt u een compleet beeld? Neem dan zeker 
óók contact op met uw gemeente. Staat een locatie (nog) niet vermeld op de kaart? Dan hebben we daar geen informatie over.

Op bodemloket.nl vindt u per plaats een overzicht van de bevoegde instanties. De contactgegevens vindt u op de website van de desbetreffende gemeente 
of provincie.



Bodemloket rapport
geprint op 16 Sep 2014 09:41

Rapport AM036310450

Locatie
ID AM036310450
Locatiecode BIS
Locatie OUDE HAAGSEWEG
Adres OUDE HAAGSEWEG 0 Nieuw-West
Gegevensbeheerder Amsterdam
Bevoegd gezag Amsterdam
Statusinformatie
Beschikking ernst en risicobepaling
Vervolg voldoende onderzocht
Saneringsinformatie
Type sanering
Start
Eind
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving Start Eind

ophooglaag met grond (900079) 1945 1975

Onderzoeksrapporten
Type Auteur Nummer Datum

Verkennend onderzoek NEN 5740 Dwr Amsterdam 05.790396 2005-05-26

Besluiten
Besluit Besluitdatum Kenmerk

Vaststellen rapportage OO 2005-07-06 B10

Beschikte kadastrale percelen
Code Sectie Perceel

Contact
Gemeente Amsterdam
http://www.dmb.amsterdam.nl



Legenda



Locatie

Beschikbaarheid gegevens

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

Disclaimer:

De gegevens op het Bodemloket zijn met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is, 
onvolledig is of onjuistheden bevat. De organisatie achter Bodemloket.nl noch de data-eigenaren (gemeenten en provincies) zijn aansprakelijk voor enigerlei 
schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. U helpt de overheid door 
eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.

De provincies en gemeenten die op de kaart van Nederland groen gekleurd zijn, leveren informatie aan voor het Bodemloket. Ook andere instanties - zoals 
kleinere gemeenten - hebben soms bodeminformatie, maar deze vindt u voorlopig nog niet op deze website. Wilt u een compleet beeld? Neem dan zeker 
óók contact op met uw gemeente. Staat een locatie (nog) niet vermeld op de kaart? Dan hebben we daar geen informatie over.

Op bodemloket.nl vindt u per plaats een overzicht van de bevoegde instanties. De contactgegevens vindt u op de website van de desbetreffende gemeente 
of provincie.



Bodemloket rapport
geprint op 16 Sep 2014 09:40

Rapport AM036304103

Locatie
ID AM036304103
Locatiecode BIS
Locatie Oude Haagseweg 51
Adres OUDE HAAGSEWEG 51 1066BV Nieuw-West
Gegevensbeheerder Amsterdam
Bevoegd gezag Amsterdam
Statusinformatie
Beschikking ernst en risicobepaling
Vervolg uitvoeren evaluatie
Saneringsinformatie
Type sanering Volledig (hele geval)
Start
Eind
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving Start Eind

onverdachte activiteit (000000) onbekend onbekend

hbo-tank (ondergronds) (631242) onbekend 1996

Onderzoeksrapporten
Type Auteur Nummer Datum

Sanerings evaluatie De Ruiter Mileutechniek A13220 1996-07-26

Indicatief onderzoek De Ruiter Mileutechniek AE/MJ/A950710.111090 1995-07-07

Besluiten
Besluit Besluitdatum Kenmerk

Evaluatierapport opstellen 1995-11-24 B10

Beschikte kadastrale percelen
Code Sectie Perceel

Contact
Gemeente Amsterdam
http://www.dmb.amsterdam.nl



Legenda



Locatie

Beschikbaarheid gegevens

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

Disclaimer:

De gegevens op het Bodemloket zijn met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is, 
onvolledig is of onjuistheden bevat. De organisatie achter Bodemloket.nl noch de data-eigenaren (gemeenten en provincies) zijn aansprakelijk voor enigerlei 
schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. U helpt de overheid door 
eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.

De provincies en gemeenten die op de kaart van Nederland groen gekleurd zijn, leveren informatie aan voor het Bodemloket. Ook andere instanties - zoals 
kleinere gemeenten - hebben soms bodeminformatie, maar deze vindt u voorlopig nog niet op deze website. Wilt u een compleet beeld? Neem dan zeker 
óók contact op met uw gemeente. Staat een locatie (nog) niet vermeld op de kaart? Dan hebben we daar geen informatie over.

Op bodemloket.nl vindt u per plaats een overzicht van de bevoegde instanties. De contactgegevens vindt u op de website van de desbetreffende gemeente 
of provincie.



Bodemloket rapport
geprint op 16 Sep 2014 09:42

Rapport AM036300011

Locatie
ID AM036300011
Locatiecode BIS
Locatie NIEUWE MEER
Adres OUDE HAAGSEWEG 1066DC Nieuw-West
Gegevensbeheerder Amsterdam
Bevoegd gezag Amsterdam
Statusinformatie
Beschikking ernst en risicobepaling
Vervolg uitvoeren NO
Saneringsinformatie
Type sanering
Start
Eind
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving Start Eind

stortplaats op land (niet gespecificeerd) (900030) onbekend onbekend

stortplaats puin en/of bouw- en sloopafval op land 
(900037)

onbekend onbekend

ophooglaag (niet gespecificeerd) (900070) 1956 huidig

Onderzoeksrapporten
Type Auteur Nummer Datum

Orienterend bodemonderzoek Hinderwet- en Milieuzaken - 1985-02-25

Orienterend bodemonderzoek Gem. Centr. Milieulaboratorium - 1984-03-29

brf (briefrapport)

Besluiten
Besluit Besluitdatum Kenmerk

Vervolg op termijn 2005-05-18 tweede fase inhaalslag

Geen vervolg (geen adm Nazorg) 1985-01-09 O10

Geen vervolg (geen adm Nazorg) 1984-06-01 O10

Beschikte kadastrale percelen
Code Sectie Perceel

Contact
Gemeente Amsterdam
http://www.dmb.amsterdam.nl



Legenda



Locatie

Beschikbaarheid gegevens

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

Disclaimer:

De gegevens op het Bodemloket zijn met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is, 
onvolledig is of onjuistheden bevat. De organisatie achter Bodemloket.nl noch de data-eigenaren (gemeenten en provincies) zijn aansprakelijk voor enigerlei 
schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. U helpt de overheid door 
eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.

De provincies en gemeenten die op de kaart van Nederland groen gekleurd zijn, leveren informatie aan voor het Bodemloket. Ook andere instanties - zoals 
kleinere gemeenten - hebben soms bodeminformatie, maar deze vindt u voorlopig nog niet op deze website. Wilt u een compleet beeld? Neem dan zeker 
óók contact op met uw gemeente. Staat een locatie (nog) niet vermeld op de kaart? Dan hebben we daar geen informatie over.

Op bodemloket.nl vindt u per plaats een overzicht van de bevoegde instanties. De contactgegevens vindt u op de website van de desbetreffende gemeente 
of provincie.
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kuiperF^burger
Advies- en Ingenieursbureau

Landtong BY

t.a.v. dhr. Terborgh

Middenlaan Zunderdorp 14

1027 AS Amsterdam

Zoetermeer, 2 november 2006

betreft	:	Rapportage Oude Haagseweg 45-49 (jachthaven) Amsterdam

referentie	:	PB06313/B02

Geachte heer Terborgh,

Als vervolg op ons advies uit het verkemiend bodemonderzoek Oude Haagseweg 45-49 te

Amsterdam (PB06239/D01) ontvangt u hierbij de resultaten van het onderzoek naar de

mogelijke olieverontreiniging onder de sterk puinlioudende grond ter plaatse van het

pompeiland en de ondergrondse tanks aan de Oude Haagseweg 45-49.

Ter plaatse van de sterk puinhoudende grond nabij de tanks en het pompeiland zijn op 12

oktober 2006 machinaal twee gaten gegraven. De grootte van het gegraven gat (101) nabij

het pomp eiland bedraagt 1m x 1m x 2m. De bodem bestaat uit veen met een zandlaag, die

uiterst baksteen- en puinhoudend is. De grootte van het gegraven gat (102) nabij boring 8

is 1m x 1m x 2,5m. De bodem bestaat hier uit zand met een toplaag van 0-0,2 m-mv uit

veen. Hier is geen sterk puin- of baksteenhoudende laag aangetroffen.

Ter plaatse van beide gaten is geen olie aangetroffen in de diepe ondergrond onder de

pumlagen. Een overzichtstekehing en een veldrapportage zijn opgenomen in de bijlage.

De locatie is hierbij voldpende onderzocht. Het terrein is milieuhygienisch gezien geschikt

voor het huidig gebruik.

Met vriendelijke groet,

Kuiper & Burger Bodem en Water B.V.

Maartje Fransen

Projectadviseur

pagina 1 van brief PB06239/B02

Gmenemg 2d, 2718 AA Zoetermeer, telefoon 079-3618800, fax 079-3619232, e-mail inlo@huiperiiirger.nl

KvKnr. Kuiper & Burger Bodem en Water B.V. 27177140, Kuiper & Burger Milieimanagernent B.V271772M

Website mmMperburger.nl Kuiper & Burger is NEN-EN-ISO 9001:2000 gecertificeerd en M van de ONW
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Oude Haagsev/eg 45-49 te Amsterdam					s	

SAMENVATTING

In opdracht van Landtong BV is door Kuiper & Burger Bodem en Water B.V. een verkermend

bodemonderzoekuitgevoerd op de locatie Oude Haagseweg 45-49 te Amsterdam.

De aanleiding voor het bodemonderzoek is de verkoop van het terrein.

Het doel van het onderzoek is het vaststellen of op de locatie sprake is van bodem-

verontreiniging. Hiertoe wordt de huidige kwaliteit van de grond en het grondwater bepaald,

waarna eventuele consequenties in het kader van de bestemming van de locatie en het voorgeno-

men locatiegebruik worden aangeven.

Conclusies en aanbeveling

•	De bodem bestaat tot de maximaal geboorde diepte van 3,0 m-mv uit veen en klei met

een toplaag van zand, varierend in dikte van 0,3 tot circa 3,0 m-mv. De grond bevat

plaatselijk bodemvreemde bestanddelen (puin). De grondwaterstand bevond zich tijdens

het veldwerk op circa 0,6 m-mv.

•	De bodem (grond en grondwater) is in het algemeen ten hoogste licht verontreinigd met

zware metalen, minerale olie en PAK. De licht verhoogde gehalteu van de

verontreinigende stoffen zijn voornamelijk vastgesteld in het gebied ter plaatse van de

scheepsreparartie werkplaats (zware metalen en PAK) en de pompinstallatie (minerale

olie).

•	Het grondwater is ten hoogste licht verontreinigd met xylenen. De herkomst van de

vastgestelde concentratie is niet bekend.

Het verrichten van een nader bodemonderzoek wordt niet noodzakehjk geacht, omdat

het nader onderzoekcriterium niet is overschreden. De locatie is milieuhygienisch

gezien geschikt voor het huidige gebruik.

Het wordt aanbevolen om ter plaatse van de pomp installatie een onderzoek in te stellen

naar de "ondoordringbare,,puinlagen in de ondergrond. Als gevolg van een

"sponswerking" kan de olieverontreiniging zich mogelijk hebhen opgehoopt tussen het

Kuiper & Burger Bodem en Water B. V., 10 augustus 2006

Ir. M.A. Fransen

Projectadviseur
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1 INLEIDING

In opdracht van Landtong BV is door Kuiper & Burger Bodem en Water B.V. een

verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Oude Haagseweg 45-49 te

Amsterdam.

De aanleiding voor het bodemonderzoek is de geplande verkoop van het terrein.

Het doel van het onderzoek is het vaststellen of op de locatie sprake is van bodem-

verontremiging. Hiertoe wordt de huidige kwaliteit van de grond en het

grondwater bepaald, waarna eventuele consequenties in het kader van de bestem-

ming van de locatie en het voorgenomen locatiegebruik worden aangeven.

Voor de uitvoering van het bodemonderzoek is het protocol NEN-5740 als richtlijn

gehanteerd. Het veldwerk, de monstername, de monsterconservering, de

voorbehandeling en de analyses zijn uitgevoerd conform de geldende NEN of

NPR-voorschriften en/of conform de geldende SIKB protocollen voor

bemonstering en analyse bij bodemverontreiniging (BRL 2000).

In de volgende hoofdstukken zal worden ingegaan op de inventarisatie van de

locatie- en hxstorische gegevens, de opzet en uitvoering van het onderzoek

(verrichte veld- en laboratoriumwerkzaamheden) en de resultaten van het

uitgevoerde onderzoek. De verzamelde gegevens zijn getoetst aan de huidige

richtlijnen. Op basis van de verkregen inzichten en resultaten zijn conclusies

getrokken.
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2,1 Locatiegegevens

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Oude Haagseweg 45-49 te Amsterdam. De

onderzoekslocatie is in gebruik als jachthaven voor pleziervaart. Tevens vinden er

onderhoudswerkzaamheden van boten plaats. De oppervlakte van de

onderzoekslocatie bedraagt circa 10,000 m2.

De regionale ligging van de locatie is weergegeven op de topografische kaart in

bijlage 1. De situatietekening is opgenomen in bijlage 2.

2.2 Historische informatie

Algemeen

Ter verkrijging van de benodigde historische informatie is gebruik gemaakt van

diverse dossiers uit het archief van de Gemeente Amsterdam; Dienst Milieu en

Bouwtoezicht. Informatie is verzameld op het zogenaamde basisniveau uit de norm

NVN 5725. Onderstaand worden de resultaten van het historisch onderzoek

weergegeven.

Voorgaande onderzoeken

Van de locatie Oude Haagseweg 45-49 (jachthaven) zijn twee bodemonderzoeken

bekend.

1) Dossiernr: AM0363/05081, Boston Whaler inc. "Environmental investigation

regarding soil pollution at the Oude Haagscheweg 45-49, Amsterdam".

Heidemij adviesbureau, June 1992; 633/WA92/D845/12690

In de rapportage is geconcludeerd dat bij de voormalige ondergrondse

brandstoftanks} de grond en/of het grondwater licht tot matig verontreinigd

is met,minerale olie. Bij het huidige gebruik wordt het milieu en de

volksgezondheid niet geschaad door deze verontreiniging.

Bij de opslag voor olievaten is de toplaag sterk verontreinigd met olie.

Aanbevolen wordt om de verontreinigde grond af te voeren en een

vloeistofdichte constructie onder de vaten te plaatsen.

Het havenslib is geclassificeerd als Masse 3. Het resultaat van het veld- en

laboratorium-onderzoek wijst niet uit dat het ophoogmateriaal is

verontreinigd.
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2) "Soil and Groundwater investigation E. W. Driessen B. V., Amsterdam, The

NetherlandsTauw Milieu} Deventer, May 1996; R 3499561.R02/avk

Dit onderzoek is beoordeeld door de gemeente Amsterdam , brief d.d. 5

September 1997, 50/5084 MD 1997, dossiernummer 66006. In deze brief is

de bodemkwaliteit op de locatie beschreven. Een kopie is opgenomen is

bijlage 7. Milieudienst Amsterdam heeft dit laatste onderzoek als nulsituatie-

vastgesteld en concludeert dat verder onderzoek naar saneringsmaatregelen

bij huidig gebruik niet noodzakelijk wordt geacht,

BKK	.
Uit de gegevens van de Bodemkwaliteitskaart van de gemeente Amsterdam is

gebleken dat de locatie is gelegen in de klasse 1A. Deze klasse geeft aan dat de

grond bestaat uit schone grond of MVR-grond met verhoogde gehalten BOX en

minerale olie door bestanddelen van natmirlijke herkomst.

De locatie is gelegen in een gebied, waar onvoldoende gegevens bekend zijn, om

deze klasse met zekerheid vast te stellen. In de jaren zestig is de locatie

opgehoogd.

Wet Milieubeheer en bodembescherming

Er zijn geen andere bodembedreigende activiteiten bekend op de locatie.

Tanks
Er zijn op de locatie drie brandstoftanks aanwezig bij het pompstation. Twee

huisbrandolie-tanks zijn op het terrein aanwezig geweest. En er is een tank voor

afgewerkte olie aanwezig.

2.3 Regionale bodemopbouw en geohydrologie

Regionale bodemopbouw
Tijdens het Holoceen (laatste 10.000 jaar) is langs de huidige kustlijn een zone van

strandwallen en duinen met daarachter een lagunair gebied ontstaan. Door stijging

en daling van de (grond)waterspiegel vond veenvorming en sedimentatie plaats; zo

is de Westland Formatie ontstaan.

Tot de Westland Formatie behoren de afzettingen van Calais, Hollandveen en

Duinkerke. De afzettingen van Calais en Duinkerke bestaan uit zeezand, zavel en

klei.

Het huidige maaiveld ligt op circa 4,0 m-NAP.

Geohydrologie	,
De slecht doorlatende afdeklaag wordt gevormd door de Westland Formatie. Het
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hieronder gelegen eerste watervoerende pakket (l6 WVP) wordt voornamelijk

gevormd door de zandafzettingen van de Formaties van Eem en Drenthe. Het

eerste scheidende pakket (l6 SDP) wordt gevormd door de afzettingen de Formatie

van Drenthe.

Het tweede watervoerende pakket wordt gevormd door delen van de Formaties van

Urk en Sterksel (fijn tot grof zand).

De locatie is gelegen in de Westelijke tuinsteden. Het terrein is opgespoten met -

zand in de jaren zestig. Het parkeerterrein is circa tien jaar later opgehoogd met

zand, puin en asfaltresten, De dikte van dit zandpakket varieert en is ter plaatse

van de locatie in het algemeen 1 a 3 meter.

0 m-mv

Deklaag veen, klei en zand

-—		15 m-mv

le WVP zand matig grof

35 m-mv

le SDP klei met zandbanen

55 m-mv

2e WVP fijne tot grove zanden

?	:	?		 ? ¦ ? — > 200 m-mv

Geohydrologische basis

2.4 Onderzoekshypothese en opzet van het onderzoek

De aandacktspunten zoals beschreven in de brief van de gemeente Amsterdam zijn

in het algemeen in voldoende mate onderzocht. In onderhavig onderzoek zal de

bodemkwalMt ter plaatse van de benzinepomp installatie, de werkplaats en de

scheepsreparatieplaats worden geverifieerd aangezien op deze plaatsen de

activiteiten sinds 1997 zijn gecontinueerd. De parkeerplaats en de vatenopslag

vallen buiten de onderzoeksgrens. Voor het overige terrein wordt de strategic voor

onverdachte locaties toegepast.
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3 VELDONDERZOEK

3.1 Algemeen

Het veldonderzoek bestaat uit de zintuiglijke beoordeling en bemonstering van de

bodem. De veldwerkzaamheden zijn, onder leiding van Kuiper & Burger Bodem

en Water B.V., uitgevoerd door Brussee Grondboringen BV.

3.2 Uitvoering

De boorwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 25 juli 2006. De posities van de

boorpunten zijn aangegeven op de locatietekening in bijlage 2,1. Het omhoog

gebrachte bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld en beschreven in boorbeschrij-

vingen. Er is per bodemlaag bemonsterd, met een maximaal traject van 0,5 meter.

Op de locatie zijn handmatig vierentwintig boringen (1 t/m 24) uitgevoerd tot een

diepte van 0,5 m-mv. Boringen 12, 14 en 19 zijn tot een diepte van 2,0 m-mv

doorgezet. De boringen 13 en 17 zijn doorgezet tot een diepte van 3,0 m-mv en

afgewerkt met een peilbuis voor de bemonstering van het grondwater.

Boringen 1, 4, 7 en 8 zijn op een diepte tussen de 0,7 en 1,5 m-mv gestaakt op

puin. Boring 5 is op een diepte van 1,8 m-mv gestaakt op beton.

Op 1 augustus 2006 is het grondwater uit de peilbuizen bemonsterd. De pH (zuur-

graad) en EC (geleidbaarheid) van de grondwatermonsters zijn in het veld bepaald.

Tevens is de grondwaterstand (stijghoogte) gemeten ten opzichte van het maaiveld.

3.3 Resultaten

Bodemopbouw en grondwaterstand

Het omhoog gebrachte bodemmateriaal is in het veld beoordeeld en geclassificeerd.

De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 3.

De bodem bestaat uit een overwegend zandige toplaag van gemiddeld 1,0 meter

dikte met daaronder een kleipakket van circa 0,5 m dik. Dit alles bevindt zich op

een veen pakket tot een diepte van globaal 3,0 m-mv (maximale boordiepte). Op

sommige plaatsen is tot 3,0 m-mv zand aangetroffen. De grondwaterstand bevond

zich tijdens het veldwerk op circa 0,6 m.
Bij de boorwerkzaamheden zijn enkele afwijkingen aan de grond geconstateerd (zie

tabel 3.3.1).
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Tabel 1-3¦ /• Afwiikimen aan de grond

Boorpunt Traject (m-mv) Grondsoort Afwijking

1 0,6-0,9

0,9-1,5

zand

zand

matig puinhoudend, zwakke olie-water reactie

uiterst puinhoudend, matige olie-water reactie,

gestaakt op puin

4

5

7

1,0-1,2

1,5

klei

0-0,5

0,5-0,7

| klei
i klei

zwak puinlioudend, gestaakt op puin

gestaakt op beton

sporen pum
sterk puinhoudend, gestaakt op puin

0,3-0,7

0,7-1,0

zand

zand

zwak puinhoudend

uiterst puinhoudend, gestaakt op puin

10

13

0-0,5

0-0,5

0-0,7

0,7-1,0

klei sporen pum

zand

zand

klei

17

19

22

0-0,6

0-0,3

0,3-0,5

0-0,5

sporen pum

sporen pum

sporen puin

zand zwak puinhoudend

zand

zand

sporen pum

sporen baksteen

zand sporen pum

Tijdens het veldwerk zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen in of op

de bodem.

Waarnemingen en metingen aan het grondwater

De resultaten van de metingen en de waarnemingen aan het grondwater zijn in

tabel 3.3.2 waergegeven.

Tabel 3.3.2: Gegevens grondwatermomtername

Monster Filter diepte

(m-mv)

Stijghoogte
(m-mv)

pH
(-)

EC
(jiS/cm)

Bijzonderheden

PB 1 0,2- 1,5 0,85 7 1130 geen

PB 13 1,2-2,2 0,9 7,28 1160 geen

PB 17 1,5-2,5 1,5 7,19 1100 geen
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4 laboratoriumonderzoek

4.1	Algemeen

Het laboratoriumonderzoek omvat de analyse van de grond- en grondwater-

monsters. De analyses zijn uitgevoerd door EnviroLab (RvA geaccrediteerd) te

Oosterhout (Noord-Brabant).

4.2	Uitvoering

Aan de hand van de resultaten van het vooronderzoek en de veldwaarnemingen zijn

in het laboratorium (meng)monsters samengesteld en chemisch-analytisch

onderzocht. De monsters zijn dusdanig gekozen en samengesteld dat na uitvoering

van het laboratoriumonderzoek een representatief beeld wordt verkregen van de

huidige algemene bodemkwaliteit (grond en grondwater).

Grond
In onderstaande tabel 4.2.1 zijn de verrichte analyses op de grondmonsters

weergegeven.

Tabel 4.2.1: Verrichte mndanalyses

labcode monsters Traject (m-mv) Grondsoort Afwijkingen/ Motivatie Analyses

mml 1+4 + 5

+6

0,0-0,3 zand boringen bij vulpunt,

vulleiding, ontluciitings-

punt, pompeiland

NEN 5740-grond

mm2 10 + 13 +

22
0-0,5 zand sporenpuin, monster

rondom (scheepsreparatie)

werkplaats

NEN 5740-grond

mm3 14 + 18 +

24

0-0,5 zand - NEN 5740-grond

nim4 14+17+
19-

0,5-1,1 zand - NEN 5740-grond

rnm5 12 + 13 1,0-2,0 veen - NEN 5740-grond

m6 1 0,9-1,4 zand uiterst pumhoudend,

matige olie-water reactie

Min. olie

m7 4 1,0-1,2 klei zwak puinlioudend Min. olie

Grondwater

In tabel 4.2.2 zijn de verrichte analyses op het grondwatermonster weergegeven.

pag. 7 van 13



KUIPER £$t BURGER
A^vies- en Ingenieursbureau

Oude Haagseweg 45-49 te Amsterdam

Doc.nr. PB06239/D01

10 augustus 2006

Tabel 4.2.2: Verrichte grondwatermalyses

i Monster

PB 1

Filterdiepte

(m-mv)

0,2-1,5

PB 13

PB 17

1,2-2,2

1,5-2,5

Stijghoogte

(m-mv)

0,85

0,9

1,5

pH
(-)

7

7,28

7,19

EC
(jiS/cm)

1130

1160

1100

Analyse

Min. olie + BTEXH

NEN 5740-grondwater j
NEN 5740-grond\vater

4.3 Resultaten

Voor de analyseresultaten van de grond- ea grondwatermonsters wordt verwezen

naar de laboratoriurastaten inbijlage 4. De interpretatie vaade analyseresultaten

wordt behandeld in hoofdstuk 5.
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5 INTERPRETATIE

5.1 Toetsingskader

De analyseresultaten zijn getoetst aan de streef- en interventiewaarden uit de

Leidraad bodembescherming, zoals gepubliceerd inde Staatscourant, nummer 39

van 24 februari 2000 (zie bijlage 5).

De streefrvaarden geven het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame

bodemkwaliteit. De interventiewaarden. zijn de verontreinigingsniveaus waarboven

sprake is van ernstige of dreigende ernstige vermindering van de functionele

eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier.

Indien de gemiddelde concentratie van een verontreimgende stof in een

bodemvoiume van minimaal 25 m3 grand of 100 m3 grondwater (porienverzadigd

bodemvolume) de interventiewaarde overscMjdt, is sprake van een geval van

ernstige bodemverontreiniging, die in principe moet worden gesaneerd

(saneringsnoodzaak). Indien het bij een puntbron van verontreiniging

waarschijnlijk is dat bij het uitblijven van maatregelen op korte termijn

bodemverontreiniging op genoemde schaal Jean optreden, dan is eveneens sprake

van een saneringsnoodzaak.

In de Wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen de ernst van de

bodemverontreiniging en de spoedeisendheid van saneren. De spoedige aanpak van

een ernstige bodemverontreiniging is afhankelijk van de actuele, op de plaats van

de verontreiniging voorkomende risico's voor mensen en ecosystemen, alsmede

van de verspreidingsrisico's.

Voor organische (o.a, minerale olie en PAK) en anorganische stoffen (zwaie

metalen) worden de streef- en interventiewaarden gedifferentieerd naar grondsoort

en berekend aan de hand van de gehalten lutum (Ideifractie) en organische stof in

de grond. _

Voor de som-parameter BOX is een (indicatieve) streefwaarde opgesteld. Deze

waarde heeft echter geen functie met betrekking tot de beoordeling of er sprake is

van ernstige bodemverontreiniging. De EOX bepaling kan gebruikt worden om een

indicatie te krijgen of interventiewaarden voor individuele extraheerbare

organische halogeenverbindingen, zoals PCB's (polychloorbifenylen), OCP s

(organochloorpesticiden), chloorbenzenen en chloorfenolen, worden overschreden.

In de NEN-5740 wordt een triggerwaarde van 3,0 mg/kg droge stof gehanteerd.
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5.2 Toetsing analyseresultaten en interpretatie

Algemeen
De beoordeling van de analyseresultaten is gebaseerd op het toetsingskader uit de

Leidraad Bodembescherniing. OverscMjdingen van de toetsingswaarden worden

als volgt geinterpreteerd:

concentratie hoger dan S

concentratie hoger dan V£(S+I)

concentratie hoger dan I

licht verontreinigd (*)

matig verontreinigd (**)

sterk verontreinigd (***)

Een nader onderzoek naar een verontreiniging is in het algemeen nodig als de

concentratie hoger is dan V^(S+I). De analyseresultaten en de toetsing ervan aan

de streef- en interventiewaarden zijn weergegeven in de overschrijdingstabellen in

bijlage 6.

Grond
Voor zover de resultaten van de analyses van het grondmonster de

toetsingswaarden overschrijden, zijn deze weergegeven in onderstaande tabel

(5.2.1)

Tabel 5.2.1: Analyseresultaten (in mg/kg ds) en toetsing

labcode

mini

mnl2

mm3

mm4

mm5

m6

m7

monsters

1+4+5+6

10+13+22

14+18+24

14 + 17 + 19

12 + 13

Traject

(m-mv)

0,0-0,3

0-0,5

0-0,5

0,5-1,1

1,0-2,0

0,9-1,4

1,0-1,2

Grond

soort

zand

zand

zand

zand

veen

zand

klei

cadmium koper

<

0,72* 22*

< <

< ! <

<

< <

zink

<

120*

<

PAK

2,1*

20 *

<

<

<

<

2*

<

<

<

mm.

oiie

<

92*

280*

52*

<

820*

<

< geen verontreiniging * licht verontreinigd (>S)

In de bovengrond ter plaatse van de werkplaats en scheepsreparatieplaats zijn ten

hoogste licht verhoogde gehalten aan cadmium, koper, zink, minerale olie en PAK

vastgesteld. In de zandige ondergrond zijn licht verhoogde gehalten aan PAK en

minerale olie vastgesteld. In de venige ondergrond zijn geen verontreinigingen

vastgesteld. De herkomst van de lichte verontreinigingen is niet exact bekend,

maar houden vermoedelijk verband met de werkplaatsactiviteiten op het terrein.

Mogelijk is hier sprake van verhoogde achtergrondsconcentraties.

Tevens is nabij de tank in de zandige en uiterst puinhoudende ondergrond een licht
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verhoogd gehalte aan minerale olie vastgesteld. Uit voorgaande onderzoeken is

bekend geworden dat ter plaatse van het pompeiland een olieverontreiniging

aanwezig is. De olie verontreiniging is bevestigd door de analyse. Opgemerkt

wordt dat het pompeiland inmiddels is verwijderd en dat terplaatse van Boring 1

puin in de ondergrond is aangetroffen; op de diepte waar ook de

olieverontreiniging aanwezig is. Wellicht betreft het puin funderingsresten van het

pompeiland. In het puin kuimen mogelijk als gevolg van ophopingen door

voorkeursstroming hogere oliegehalten worden vastgesteld. opgemerkt wordt dat -

op meerdere plaatsen boringen ziojn gestaakt op puin en/of beton in de

ondergrond. met name rond de tankinstallatie zijn boringen gestaakt.

Grondwater

De resultaten van de grondwateranalyse zijn, voor zover deze de toetsingswaarden

overschrijden, samengevat in tabel 5.2.2. Tevens is de mate van verontreiniging

aangegeven.

Tabel 5.2.2: Analyseresultaten (in /Jg/l) en toetsing

Monster Filterdiepte (m-mv) Stijghoogte (m-mv) Bijzonderheden xylenen

PB 1 0,2-1,5 0,85 geen <

PB 13 1,2-2,2 0,9 geen <

PB 17 1,5-2,5 1,5 geen 0,31*

< geen verontreiniging	* licht verontreinigd (> S)

Het grondwater is licht verontreinigd met xylenen. De herkomst van de lichte

xylenenverontreinigingen is niet bekend.
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6 CONCLUSIES EN SLOTOPMERKING

6.1 Conclusies en aanbeveling

•	De bodem bestaat tot de maximaal geboorde diepte van 3,0 m-mv uit veen en

Idei met een toplaag van zand, varierend in dikte van 0,3 tot circa 3,0 m-mv. De

grond bevat plaatselijk bodemvreemde bestanddelen (puin). De grondwaterstand^

bevond zich tijdens het veldwerk op circa 0,6 m-mv,

•	De bodem (grond en grondwater) is in het algemeen ten hoogste licbt

verontreinigd met zware metalen, mineraie olie en PAK. De licht verhoogde

gehalten van de verontreinigende stoffen zijn voornamelijk vastgesteld in het

gebied ter plaatse van de scheepsreparartie werkplaats (zware metalen en PAK)

en de pompinstallatie (mineraie olie).

•	Het grondwater is ten hoogste licht verontreinigd met xylenen. De herkomst van

de vastgestelde concentratie is niet bekend.

, jjej- verrichten van een nader bodemonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht,

omdat het nader onderzoekcriterium niet is overschreden. De locatie is

milieuhygienisch gezien geschikt voor het huidige gebruik.

•	Het wordt aanbevolen om ter plaatse van de pomp installatie een onderzoek in te

stellen naar de "ondoordringbare,'puinlagen in de ondergrond. Als gevolg van

een "sponswerking" kan de olieverontreiniging zich mogelijk hebben opgehoopt

tussen het puin.

6.2 Slotopmerking

Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht, door het steekproefs-

gewijs bemonsteren van bodemlagen, volgens de algemeen gebruikelijke inzichten

en methoden. Hoewel Kuiper & Burger Bodem en Water B.V. de grootste

zorgvuldigheid betracht bij het uitvoeren van bodemonderzoek is het, juist door

deze steekproefsgewijze bemonstering, mogelijk dat plaatselijk afwijkingen in de

samenstelling van grond en/of grondwater aanwezig zijn, welke tijdens het

onderzoek niet naar voren zijn gekomen.

Kuiper & Burger Bodem en Water aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor

hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard ook. In dit kader wordt

tevens opgemerkt dat Kuiper & Burger Bodem en Water niet kan instaan voor de

juistheid en volledigheid van door derden verstrekte informatie en van door derden

pag. 12 van 13



kuiper^Iburger
Advies- en Ingenieursbureau

Oude Haagseweg 45-49 te Amsterdam

Doc.nr. PB06239/D01

10 augustus 2006

uitgevoerd (voor)onderzoek.

Hierbij wordt er op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentop-

name is. Beinvloeding van grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen

vinden na uitvoering van dit onderzoek. Naarmate er een iangere tijd is verlopen

na uitvoering van het onderzoek, dient meer voorzichtigheid te worden betracht bij

het gebruik van de onderzoeksresultaten.

Kuiper&F -	en Water B.V., 10 augustus 2006

Ir. M.A. F

Projectadv^^^ ^	x
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

D O O O O O
I o o o o o o
r^rtnono

i O O O O O C
0	O O O O 0 1
1	o o o o o c

cro o o u o
I o O O O O 4"
0 0 o o o o

Grind, zwak zandlg

Grind, matlg zandig

Grind, sterk zandig

o o o o o c
o o o oo

zand

veen

^ Zand, kleffg

Zand, zv/akslltlg1
i

I

Zand, matlg siltlg

Zand, sterk slitlg

Zand, ulterst siltlg

Veen, mlneraalarm

Veen, zwah kieffg

Veen, sterk klelTg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

Kiel

Kiel, zwak siltlg

^ Kiel, matlg slIHg
N

%

^ Kiel, sterk siltlg

Kiel, ulterst siltlg

Kiel, zwak zandig

Kiel, matlg zandig

Kiel, sterk zandig

teem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

: zwak humeus

matlg humeus

sterk humeus

zwak grindlg

matlg grindlg

o sterk grindlg
D C

geur

O geen geur

¦€> zv/akke geur

matigegeur

«- sterke geur

•< ulterste geur

olie

Q geen olie-water reactie

£} zv/akke oile-v/ater reactle

5	matlge oiie-v/ater reactle

fi sterke olie-water reactle

C- ulterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

6	>o

8	>i

8	>io

$	>ioo

0	>1000

0	>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

oveng

A bijzonder bestanddeet

4 Gemlddeld fioogste grondwaterstand

^ grondwaterstand

Gemlddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

blinde buls

casing

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand

bentonietafdichting

II
11
u

filter



Bijlage: Boorprofielen
Pagina 116

Boring:
Datum: 25-07-2006

0-

01

p

OA

o

OA

gras, Zand, maUg flrcrf, mafg sSOg,
maCg humens, zwak
worteJwudeiid, geen ote-wster
rsacCe, ctofikerbaiin	

Zand, matg grof, zwaX sitig, r.vak
humeus, gee/i olwslet reacBe,
rchttmio

Zand, ma tig grof, maOg sltig, w/ak
humeus, nafg pulnhoudend,
zNvsXke oSe'ivater reactie,
tkxikefarfp		

Zand, matg grof, maBg s?eg, svak
humeus, uHerat pu'nhoudend,
mafge oSe-v.-aler reacBe,
donkergr^s, eel 910 ec2 930 ec3
930

Boring: 02
Datum; 25-07-2006

0-
oras

OA

gras, Wfil, mats zand^, sterk
humeus, zwakv.txteSioudend,
geen o5e--,valef reacSe, tkmkertw'n

geslaaXtc^^rin

Boring:
Datum: 25-07-2005

03

OA

gras, Zand, matg grof, zwaX sfltg,
rratg humeus. zvvak
v.ortefhoudend, geen oEe^/ater
reacfle, donksfixuln

Boring: 04
Datum; 25-07-2006

0

OA

O

OA

eras

gras, Zand, maBg gfof, z.'/ak sTOg,
matig humeus, zwak
wortelhouderKJ. seen ale-water
reactie, grfs-tuwi

Zand, maBg Bfof.
humeus, geen ofe-water reacBe,
grvs-bnj^i

KJe!. stexk zantfg, maPg humeus,
donkertxuVi

KleJ, matg zandig, maCg humeus,
rwak puViHoudend, geen
oSe-'OTtef reaeBs, donkertxvln

gsslaaktop puVi	

Projectcode: PB06239
Projectnaam: OUDE HAAGSEWEG

getekend volgens NEN 5104



,	Pagina 116
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Boring:
Datum: 25-07-2006

0-

150-

01

I5

oras

gras, Zand, ma tig grof, mat'g sitjg,
OA	mat'g humsus, zwak

w v.wleSioudend, geen ola-water
\ reac^e, donlceAfuln 	

Zand, mat'<g grof, zwaksrttg, zwak
O	humeus.geenoSe-'.valerreacBe.

Echttjruln

Zand, rralig grof, marg sltig, zv/ak
r, . humeus, maBg polnhoudend,

^ zwakke oTe-water reacts,
^ rionkergi^s	

Zand, maCg grof. ma Eg slHg, rwak
humBtis. ullerst pulnhoodend.
mstge o5e-v/ster reacCe,
donkergri^s,ed 910ec2930ec3

SA.	930

g&jtaaMoppuin

Boring:
Datum: 25-07-2006

0

02

oras

OA

gras. Kiel, matig zancT-g, sterk
humeus, zwaJcv/ort&^ioudend,
geen ^e-^vaterreacSe, donkerbfuin

Boring: 03
Datum: 25-07-2006

0-
oras

OA

gras, Zand, maBg grof. zwak sE5g,
mat'g humeus. zwaK
vwte^oudend, geen o^e-v^ter
reacCe, donkerbruVi

Boring: 04
Datum: 25-07-2006

0-

OA

O

oras

gras, Zand, mafg grof. zwak s5tig,
maBg humeus, rwak
v.-orte9>ou(lend, geen oTe-waler
reacBs, gr^s-bnAi	

Zand, maSg grof, zwa:-: sEtig. zwak
humeus, geen o^.vatef reactie,
grjs-bruln

Kle), sterk zantTg, maBg humeus,
dorkeittojin

iw	

K'e!. maOg zantfjg, maBg humeus.
OA	r-,va!< potnhoudend. geen

.izl o^e-vvaterreactle. donherbfuln

\ gestaakt op puln	

Projectcode: PB06239
Projectnaam: OUDE HAAGSEWEG

getekend vcJgens NEN 5104
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Boring: 05
Datum; 25-07-2006

0

Ok

OA

O

oras

gras, Zand, ma tig grof, mat^g sTtig,
matig humeus, zua'A
ViWteSwudewJ, geen (^e-water
reactie, daikertjaiVi	

Zand, maBg gmf, msBg s?eg, r<vak
humeus, brokken Wei, geen
oSe-water reactie, bortn-srijs

Zand, matg grof, matig sitig, zv/ak
humeus, seen ole-water rescBe,

gr?s

Boring: 06
Datum; 25-07-2008

0

SO 'T	

-D

gras, Zand, mat^ggrof, matig stPg,
maSg humeus, zvrak
v.wteDiouctefld, donkerbaitn

Zand, malig grof, zv/ak sUig, zwaV
humeus. geen oSe-vrater reacUe,
Echtbruin		

geslaaM t^betwi

Boring:
Datum; 25-07-2006

0

07

eras

gras, Wei, mat'g zamSg, mat'g
humeus, r.-rak v-xxteSKwdervd,
sporen pirin, geen oJe-'^ater
reartB, donkerbfirtn

Kiel, maBg s^fig, maBg humeus,
OA	steiipuintHKHJefid, geen

!i	 one-water reacga. donkertwin~\ gestsaktop puin

Boring: 08
Datum; 25-07-2006

0-

O

OA

OA

oras

gras, Zand, maSg grof, zwak s?eg,
mafg humeus, geen ole-\Yater
reacSe. bruVvgrij-s

Zand, matig grof, maCg s30g, mat'g
humeus, zwakpuWioudend, geen
oSe-'water reactie, donkerttru'si

Zand, maBg grof, maBg sDtig, rnafg
humeus, mlerst puiihoudend,
geen oCe-v/sterreaclie. dookerfaruin

gestaakt op pu'fl

Projectcode: PB06239
Projectnaam: OUDE HAAGSEWEG

getekend voigens NEN 5104



Bijlage: Boorprofielen
Pagina 3/6

Boring:
Datum; 25-07-2006

09 Boring;
Datum; 25-07-2006

OA

gras, Kiel, ma tig zan<Sg, sterk
humeus, sporen pu!fi. laasJes
zand, gesfl t^e-'.yatef reacBe,
donXe/barii-grijs

10

oroenslfook

gfoeoslrook, Zand, mat'-g grof.
zwak s3t!g, ma Eg humeus, spwen
puin, txokken WeJ, seen tfie-water

QA reartie, gr^s-bruVi

Boring:
Datum; 25-07-2005

11

oroenstrook

aroenslrook, Zai>d, maSg grof,
n'/alc sTOg, ma tig humeus, geen
o5eAvater reacfle, geeHinrti

1 O

Boring: 12
Datum: 25-07-2006

0-

150-

o oroensirook		

groensl/ooV:, Zand, matig grof,
matg slflg, mare humeus. zwak
grimSioudend, r^ak
wortethoudend, geen ole-v^ty

DA	reacBe, donkerbrutn

60	

Zand, matig cof, matlg snt:g, nvak
humeus, geen oTe-water reacBe,

gr^s

O

us					

Kte!, mat^g janiSg, zwsk humeus,
teagjes zand, geen c^e-water
reaces, donkefgrfs

163				

Veen, slertf Werg, geen oSe-waler
reacEe, donkerbai'ffi

O

—	

Projectcode: PB06239
Projectnaam: OUDH HAAGSEWEG

getekend volgens NEN 5104
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Boring:
Datum; 25-07-2008

0-

13

OA.

Ok

nroanstrook

groenstrooX, Zartd, maBg s'/b'k
s26g, maf^ humeus. spofen pirfl,
geen ole-v/atef reacEe, bruin-gnjs

Boring;
Datum: 25-07-2008

0-

K!ei, sterft zamfg, ma tfg humeus,
zwak houthoudend, sporen puln,
geen ots-water reacts, donkertyuin

Veen, mViefaaterm, geen
oCe-wafer reacHe, donXertn-uVi,
ed 1040 ec2 1010 ec31010

160-

O

14

Ok

Ok

-OA

oroenslrook

groenslfooK Zand, maEg grof,
zwaksSfa.matighuTneos, zivak
wortfcfHXjetertd, bagjes Wei, geen
ole-v/ater reacBe, donfcertxuh-bnjin

Zand, mabg grof, ma tig s5Ug, w/sk
humsus, sporen roest, geen
cCe-waler reactis, srSs-txvtfl

Zand, matig grof, maBg sltig, zvrak
humeus, sporen scfielpsn, geen
<>^e--^ratef reacfie, S'ls

Boring: 15
Datum: 25-07-2006

0-

OA

ciroenstrook

groenslroo!<, Zand. maOg grof,
zwak $3 tig, maBg humegs, zwak
grindhoudend, geen oSe-v/ater
reacfie, brutn

Boring: 16
Datum: 25-07-2006

OA.

gias, Zand, rratig ffn. zwak sStig,
maEg humeus, zv/ak
grindhoudend, geen oJe^vatef
reacBe, g<?s-t>fDtn

Projectcode: PB06239
Projectnaam: OUDE HAAGSEWEG

gelekend vdgens NEN 5104
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Boring: 17
Datum; 25-07-2003

0

150-1

200-

OA

OA

O

OA

ofpsnst/ook

groeaslrook, Zand, matig grof.
r>va!( sStfl, matig humeus, zw^k
griixlhouctend, zvvak pulnhoudand,
gesri oC«-vvaterfeacti8, bnjin-gri}s

Zand, maCg grof, zwak s5tig, avaX
humeus, spofen grkid, seen
o^e-v^ater feacBe, Rchlbrutn-Ofla

Zand, mat'g grof, matig silfg, arak
fwmeus, geeti o5e-water reacSe.

gn>

Zand, ma Eg grof, matig sfltg, mattg
humeus, laagjes veen, geefl
oSe-Mter reactie, bailn-gr^s, eel
940 ec29t0 ec3 910

Boring:
Datum: 2S-07-2003

0

18

s—
'

•
• ^1'

'r—'

S -

N

OA

gras, Zsni, matig fi'n, zwak s3Bg,
matig humeus, zv^k
gmSioudend, g een ois-'.'/atef
reacfe, gr^s-bai'n

Boring: 19
Datum; 25-07-2005

0-

150-

OA

OA

OA

O

Boring: 20
Datum; 25-07-2006

0-

gras, Zand, mabg Fin, zwakslEg.
matfg humeus, rvvak
giwJhoudend, sporen puii, geen
oSB-wa ter reacCe, gi^s-bm^

Zand, matg grof. &vak slfig, mat^g
humeus, spofen bakstgen, geen
o5a-'.'/ateneaclie, grjs-tKuVi

Zand, matig grof, zwaksltig, maKg
humeus, sfxxen roest, geen
ofie-v/ater reacfe. gr^s-bnj'n

Zand, matg grof, maCg ssfg. zwak
humeus, geen oSe-water reacfe,

fil^S

roeftstrook

OA

O

groenstrook, ZarHj, maSg grcrf,
zwak sstig, matg humeus, a-zak
wortetwudend, geea o5e-v,-ater
reacOe, Rchtbmh-txuift

KJel, matg zani-g, matg humeus,
geen oTe-water reacUe, gri^

Projectcode: PB06239
Projectnaam: OUDE HAAGSEWEG

gelekend vdgens NEN 5104-
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Boring: 21
Datum: 25-07-2003

0

OA

r&enstrook

groenstrook. Kiel, slerk zanig,
matg humeos, sporen v.'0rte'-3,
laagles zand, geen oPe-vrater
reacde, bajYi-bruln

Boring: 22
Datum: 25-07-2008

0-

Qk

Qf&enstfQoX

groerkslrook, Zand, irwtig grof,
r.-/ak sltg, zwak humeus, ma tig
foesBioudend, spocen puin, geen
die-water reactie, oranje-g^s

Boring: 23
Datum: 25-07-2006

eras

gras. Zand, matig grof, w/aksSt'ig,
matg humeus, rv/aK
grtfMjhoodend. geen o5e-v/ater

Qj^	reacHe, beAi

Boring: 24
Datum; 25-07-2006

OA.

ofoenslfook

grosnslrook, Zand, ma Eg fyi. zvvak
sltig, matlg humeus, zwak
griDcJhoodend, geen otewater
reacts, bfuVv-gn>

Projectcode: PB06239
Projectnaam: OUDE HAAGSEWEG

getekend volgens NEN 5104
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Pagina 111

Boring: 101
Datum; 12-10-2006

0

OA

Ok

OA.

OA

oazon

Boring: 102
Datum: 12-10-2006

0-

gazon, Veen, zwak Weilg, r.vak
zamSwiderxJ, maBg puif^toudem),
mat's worteStoudend. matg
houthoudewJ, geen oSe-'ivater
reactie, bruin

Zand, zeer ftp, WeiTg, mafg
humeus, iflefstprfnhoodend,
zv/ak houihoodend, gesn _
ola-waler reacEe, bn/fl-9r|s

Zand, zeer Rn, »vak sltfg, matlg
himeus, houlhoudend,
urterstbaksteenhoodsnd, ulerst
pv.nhoudend, geen cJis-'.vater
reacSe, bruVi-gfis

Veen, rv/sk zarvSg, zwsk
v.wteJwudend, geen oSe-water
reacfle, brvifn

Ok

Ok

OA

O

oazon

gazon, Veen, sterk zarvftg, ma6g
Viwteuwdend, ge^ oSe-waler
react'e, donXerbrun		

Zand, ma6g fin, zwaK s^Bg, rwak
humeus, bfoW^en We', A'/ak
\'rorteSiot>dend, bfoXken puVi,
geen o5e-v/ater feacfe,
txun-ttonker

ZaivJ, maSg fijn, z^vak s'-ffig, zv/ak
humeus, sporen pun, zwak
v.wte'Jviudend, geen ols-waler
reacPe, bruin-grits

Zand, maBg fijn, zwak sBCg, geen
cfie-waterreactie, gis

Projectcode: PB06313
Projectnaam: Oude Haagseweg

getekend volgens HEN 5104
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Enwolai

Analysecertificaat
Certificaatnummer: 200619921

Kuiper & Burger Bodem & Water

M, Fransen

Groeneweg 2d
2718 AA ZOETERMEER

Betreft uw project:

Bemonsteringsdatum:

Onivangstdatum:

Startdatum:

Rapportagedatum:

PB06239 / OUDE HAAGSEWEG
25-07-2006

28-07-2006

31-07-2006
03-08-2006

Monsteromschrijving

1 200619921-01 Grand

2 200619921-02 Grond

3 200619921-03 Grond

4 200619921-04 Grond

5 200619921-05 Grond

Analyseresultaten

Samenstellen mengmonster

Droge stof
Organische stof

Lutum

Arseen [As]
Cadmium [Cd]

Chroom [Cr]

Koper (Cu]
Lood[Pb]
Nikkei [Ni]
Zink [Zn]

Kwik [Hg] (niet vluchtig)

Mmerale olie C10 - C40
lerale olie C10 - G12

Mineraleolie C12-C22

Minerale olie C22 - G30

Minerale olie C30 - G40

Chromatogram minerale olie

PAK
Naftaleen
Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a}anthraceen

Chryseen
Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen
Benzo(g,h1i)peryleen
lndeno-(1,213-c1d)pyreen

PAK10 VROM

EOX

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

mm1

mm2
mm3

mm4
mm5

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

mg/kg ds

mg/kg ds
mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

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

q mg/kg ds

- Uitgevoerd

Q % 81.6

Q % 4.4

Q % (m/m) ds 3.9

Q mg/kg ds < 15

Q mg/kg ds <0.4

•Q mg/kg ds 14

Q mg/kg ds 8.2

Q mg/kg ds 20

Q mg/kg ds 6.9

Q mg/kg ds 47

Q mg/kg ds 0.081

Q mg/kg ds 22

%
%
%
%
- Bijlage

<0.05

0.22

0.045
0.56

0.26

0.22

0.16

0.26

0.18

0.18

2.1

<0.2

<0.05

1.5

0.34

6.3

2.2

1.8

1.5

2.5

1.8

1.8

20

0.28

<0.05

0.078

<0.01

0.23

0.086

0.091
0.054

0.11

0.067
0.10

0.84

<0.2

<0.05

0.48

0.15

0.51

0.19

0.16

0.081

0.17

0.10

0.11

2.0

<0.2

2 3 . 4 5

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

80.2 92.4 83.9 35.4

5.0 4.3 1.8 31.7

4.3 4.3 2.7 7.9

< 15 < 15 <15 16

0.72 < 0.4 <0.4 <0.4

19 18 13 18

22 5.8 < 5 14

43 <15 <15 30

9.8 7.2 6.5 14

120 33 16 38

0.074 <0.04 <0.04 0.16

92 280 52 91

0.3 <0.1 0.1 0.2

25.1 2.8 12.6 3.0

29.0 20.1 25.0 17.5

45.5 77.1 62.3 79.3

Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage

<0.05

0.16

<0.01

0.42

0.16

0.14

0.11

0.12

0.11

0.12

1.4

0.30

¦ Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor een iutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 par. 2.2.7).
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nviroia

Analysecertificaat
Certiflcaatnummer: 200619921

Monsteromschrijving

6	200619921-06 Grond
7	200619921-07 Grond

Analyseresultaten

Droge stof
Organische stof

Minerals olie C10 - C40

Minerals olie C10 - C12

Minerals olie C12 - C22
Minerals olie C22 - C30

Minerale olie C30 - C40

m6

m7

6 7

Q % 74.3 57.9

Q % 3.8* 13.7 *

Q mg/kg ds 820 36

% 4.8

% 84.0

% 9.8

% 1.3

iformatie m.b.t. prestatiekenmerten is op lar^De mrt Q ge	V^	door ^ m.n.sten.e van VR0M in het

raSStSlS (8Q1. SOS e„ sW "Samenstelling Bo^.offen" (SB1, e„

"Uilloging Grond en Bouv/stoffen" (U1).

Oil certificaat mag zonder uitdrukkelijk schrifleliike toestemmlng van Envlrolab niet andars dan In zijn geheal worden gareprodu^eri.

Paraaf projeotcoordinator

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor een lutumgehalte van 5.4 % m/tn (SIKB 3010 par. 2.2.7).
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>

200619921-01

fc-nvai

mm1

Specificatie deelmonsters

Certificaatnummer: 200619921

04 (0-30) 06 (0-30) 05 (0-20) 01 (0-20)
A0485394
A0485233
A0485424
A0485427

200619921-02 mm2 10(0-50)22 (0-50) 13 (0-50)
A0485410
A0485412
A0485393

200619921-03 mm 3 14(0-50) 24 (0-50) 18 (0-50)
A0485522
A0485517
A0485324

200619921-04 mm4 14 (70-110) 17 (60-100) 19 (50-80)
A0485284

A0485526
A0485520

200619921-05 mm5 12(160-200)13 (100-150)
A0485408
A0485533

200619921-06 m6 01 (90-140)
A0485426

200619921-07 m7 04 (100-120)
A0485258
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•3 eurofins

Data File:

Sample ID:

c:\star\gcmo2\data gcmo 2\2aull203.run

200619921-01

voits r

i
0.75-1

i !
O.oO—i

i

10.25—I

M

•2.5 '5.0 V.5

Peak

No

Peak Name Result

(%)

1 C10-C12 0,4095

2 C12-C22 28,0700

3 C22-C30 38,2441

4 C30-C40 33,2765

Totals	100,0001



^ eurofins

Data File:

Sample ID:

c:\star\gcmo2\data gcmo 2\2aull208.run

200619921-02

X
Volts

0,75-

IO.oO-

0.25-

$ i ! vJl
^),0Q——'	

2.5

6^

'5.0

'Vj*'.HL&J

7.5

Peak Peak Name Result

No (%)

1 C10-C12 0,3213

2 C12-C22 25,1240

3 C22-C30 29,0419

4 C30-C40 45,4928

Totals 99,9800



/•I; eurofins

Data File:	c:\star\gcmo2\data gcmo 2\2aull207,run

Sample ID;	200619921-03

Volts 1

0.75—

0.50—;

0.25—j

\ \

\ i
3,00^-— 		—

k.i '5.0 V,i

Peak Peak Name Result

No (%)

1 C10-C12 0,0317

2 C12-C22 2,8046

3 C22-C30 20,0502

4' C30-C40 77.1135

Totals	100,0000



^feurofins

Data File:

Sample ID;

c:\star\gcnio2\data gcmo 2\2aull215.run

200619921-04

Volts

;0.75-

jO.SO-

10.25—i 1 !
i 1 i

!l.oo=JJ.
M V, ^

6

Peak
No

M
¦5.0

Q*" &*

Peak Name

JlA*1

^5

Result
fO/

9
O
CO

0*

!10.0

J

Minute^

1 C10-C12 0,1376

2 C12-C22 12,5885

3 C22-C30 24,9854

4 C30-C40 62,2885

Totals 100,0000



•3 eurofins

Data File:	c:\star\gcmo2\data gcmo 2\2aull214.run

Sample ID:	200619921-05

Volts

10.75—!

10.50—

I	i

io.25-"j

ll.OO:
JIl

•2.5

Peak

No

5.0

JU-

Peak Name

7.5

Result
ro/

!10.0

Minutes

1 C10-C12 0,2022

2 C12-C22 2,9692

3 C22-C30 17,5053

4 C30-C40 79,3233

Totals 100,0000
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Enviro-lab

Analysecertificaat
Certificaatnummer: 200620301

Kuiper & Burger Bodem & Water

M. Fransen

Groeneweg 26
2718 AA ZOETERMEER

Betreft uv; project:	PB06239 I OUDE HAAGSEWEG

Bemonsteringsdatum: 02-08-2006

Ontvangstdatum:	02-08-2006
Startdatum:	04-08-2006

Rapportagedatum:	08-08-2006

Monsteromschrijving

1	200620301-01

2	200620301-02

3	200620301-03

Analyseresultaten	

Arseen [As]

Cadmium [Cd]
Chroom [Cr]

Koper [Cu]
Lood [Pbj
Nikkei [Ni]
Zink [Zn]

Kwik [Hg]

Aromaten

Benzeen

Tolueen

Ethyibenzeen
ortho-Xyleen

meta-/para-Xyleen (som)

Naftaleen

Xyienen (som 3)
;omaten (som BTEX)

Grondwater
Grondwater

Grondwater

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Q

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

PB1-1

PB13-1

PB17-1

ng/i

pg/i

mq/i
ijg'i

mq/i
Mg/i
pg/i
mq/'
pg/i
Mg/i
pg/i
pg/i

<0.2

<0.2

<0.2

<0.1

<0.1

<0.5

<0.2

<0.8

2 3

< 10 <10

<0.4 <0.4

< 1 < 1

< 10 < 10

< 10 <10

< 10 <10

<20 <20

<0.05 <0.05
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k.miromv

Analysecertificaat
Certificaatnummer: 200620301

Monsteromschrijving

1	200620301-01

2	200620301-02
3	200620301-03

Grondwater

Grondwater

Grondwater

PB1-1

PB13-1

PB17-1

Aromaten en vluchtige chloorkoolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethytbenzeen

ortho-Xyleen
meta-/para-Xyleen

Naftaleen
1,2-Dichloorethaan

•is-1,2-Dichiooretheen

frichloormethaan
1,1,2-Trichloorethaan

1,1,1 -T richloorethaan

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachloormethaan (Tetra)

Tetrachlooretheen (Per)

Monochloorbenzeen

1.2-Dichloorbenzeen

1.3-Dichloorbenzeen

1.4-Dichloorbenzeen

Dichloorbenzenen (som 3)

Xylenen (som 3)
Aromaten (som BTEX)
VI. chloorkoolw.st. (som 12)

Minerals olie C10 - C4Q

Chromatogram minerale olie

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Q

pg/i
mq/i
pgfl
Mg/i
pg/i
Mg/i
pg/i
pg/i
Mg/i
pg/i
pg/i
pg/i
pg/i
pg/i
pg/i
Mg/i
Mg/i
Mg/i
pg/i
Mg/i
Mg/i

pg/i <50

<0.2

< 0.2

<0.2

<0.1

0.11

<0.5

<0.2

<0.2

<0.2

< 0.2

<0.2

<0.2

<0.2

<0.2

< 0.2

<0.2

<0.2

<0.2

<0.6

<0.2

<0.8

<2.5

<50

Bijfage

<0.2

0.29

<0.2

0.12

0.19

<0.5

<0.2

<0.2

<0.2

<0.2

<0.2

<0.2

<0.2

<0.2

<0.2

<0.2

<0.2

<0.2

<0.6

0.31

<0.8

<2.5

<50

Bijiage

•y^^flp^iT^ll^vir^nalyseiriethixieri, rapportagegrenzenende
Informatie m.b.t prestatiekenmerken is opaanvra^ besch^baarDe ^(Qg	aangev/ezen door het ministerie van VROM in het

WSt'S^SSl. SG3 en sW -Sa.anstelling Bcvstoffan" (SB1) en
Jitloging Grond en Bouwstoffen" (U1).

Dit certificaat mag zonder uitdrukkelijk schrifleliike toesiemming van Envtrolab niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Paraaf projectcoOrdinator:
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EnvifO:

200620301-01	PB1-1

Specificatie deelmonsters

Certificaatnummer: 200620301

PB1 (20-150)
0690450374
0690450383

200620301-02 PB13-1
PB13 (120-220)
EN661855
0690450376
0690450375

200620301-03	PB17-1
PB17 (150-250)
EN661865
0690450380
0609450396
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v^eurofins

Data File:	c:\star\gcmo 8\data gcmo 8\8agll205.ruii

Sample ID:	200620301-02

mVolts

400—

300—

200—

100—

0—
L

5
O

_QL

"5
"Eo" 'Vi

'10,0 '12.5 '15.0

Minutes

Peak

No

Peak Name Result

(%)

1 C10-C12 15,4781

2 C12-C22 47,9720

3 C22-C30 25,0220

*4 C30-C40 11,5279

Totals	100,0000



^eurofins;

Data File:	c:\star\gcmo 8\data gcmo 8\8agll206,run

Sample ID:	200620301-03

mVolts

400—

300—

C

200—

100—

Minutes

Peak

No

Peak Name Result

(%)

1 C10-C12 15,1958

2 C12-C22 38,4385

3 C22-C30 33,7381

"4 C30-C40 12.6275

Totals	99,9999
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KUIPER ^BURGER
Advies- en Ingenieursbureau

0VER3CHRIJDINGSTABELLEN ANALYSERESULTATEN
(STREEF- EN INTERYENTIEWAARDEN)



I

35
7,9

220
105
364
83

351
7,3

2200

40

EnviroLab

ANALYSECERTIFICAAT
Certificaatnummer:

Betreft uw project:

Rapporlagedatum:

200619921

PB06239
1 OUDE HAAGSEWEG
3-8-2006

Grondmonsters

Monsternummer
S %(S+I)

% d.s.

% d.s. Q 3,9

. 0

% Q 81,6

mg/kg ds Q <15 -

mg/kg ds Q <0,4 -

mg/kg ds Q 14 -

mg/kg ds Q 8,2 -

mg/kg ds Q 20 -

mg/kg ds Q 6,9 -

mg/kg ds Q 47 -

mg/kg ds Q 0,081 -

mg/kg ds Q 22 -

_ 0

Organische stof

Lutum
Samenstelien mengmonster

Droge stof

Metaien

Arseen (As]

Cadmium [Cd]
Chroom (Cr]
Koper [Cu]
Lood [Pb]
Nikkei [Ni]
Zink [Zn]
Kv/ik [Hg] (niet vluchtig)

Minerate olie GC

Minerals olte C10 - C40

Chromatogram minerate olie

PAK
Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzojg.h.Oper^een

lndeno-(1,2,3-cld)pyreen

PAKIOVROM
EOX

1. 200619921-01 MM1

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatief niveau,
- : onderstreefv/aardeof detectiegrens, + : tussen streelv/aarde en VifS+l),

++ : tussen /a(S+l) en interventiewaarde, +++ : boven inteo/entiewaarde, n.b. : niet bepaald.

mg/kg ds Q <0,05 -

mg/kg ds Q 0,22

mg/kg ds Q 0,045

mg/kg ds Q 0,56

mg/kg ds Q 0,26

mg/kg ds Q 0,22

mg/kg ds Q 0,16

mg/kg ds Q 0,26

mg/kg ds Q 0,18

mg/kg ds Q 0,18

mg/kg ds Q 2,1 +

mg/kg ds Q <0,2 -

18
0,53

58
20
58
14
68

0,22

22

1
0,3

27
4,2

139
63

211
49

210
3,8

1111

21
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EnviroLab

Grondmonsters

Monsternummer
SVMS+I)

% d.s, Q 5

% d.s. Q 4,3

_ 0

% Q 80,2

mg/kg ds Q <15 -

mg/kg ds Q 0,72 +

mg/kg ds Q 19 -

mg/kg ds Q 22 +

mg/kg ds Q 43 *

mg/kg ds Q 9,8 -

mg/kg ds Q 120 +

mg/kg ds Q 0,074 -

mg/kg ds Q 92 +

% 0,3

% 25,1

mg/kg ds Q <0,05 -

mg/kg ds Q 1,5

mg/kg ds Q 0,34

mg/kg ds Q 6,3

mg/kg ds Q 2,2

mg/kg ds Q 1,8

mg/kg ds Q 1,5

mg/kg ds Q 2,5

mg/kg ds Q 1,8

mg/kg ds Q 1,8

mg/kg ds Q 20 +

mg/kg ds Q 0,28 -

19 27 36

0,55 4,4 8,2

59 141 223

21 65 109

59 215 370

14 50 86

70 216 362

0,22 3,8 7,4

25 1263 2500

Organische stof

Lutum

Samenstelien mengmonster

Droge stof

Metalen

Arseen [As]

Cadmium [Cd]
Chroom [Cr]
Koper [Cu]
Lood [Pb]
Nikkei [Ni]
Zink [Zn]
Kv/ik IHg] {niet vluchtig)

Minerals olie GO

Mineraie olie C10 - C40

Mineraie olie C10 - C12

Mineraie olie C12 - C22
Mineraie olie C22 - C30 %

Mineraie olie C30 - C40 %

Chromatogram mineraie olie -	0

PAK
Naftaieen

Fenanthreen

Anthraceen
Fiuoranthe'en

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo^g.h.Operyieen
!ndeno-(112,3-cld)pyreen mgfl<gds U	t.o	1 ^ 40

PAK 10 VROM
EOX

2. 200619921-02 MM2

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatief niveau,
- - onderstreefwaardeofdetectiegrens, + : tussen streefv/aarde en '^(S+l),

++ ': tussen ^(S+l) en inten/entiewaarde, +++ : boven intemsntiewaarde, n.b. : met bepaald.

0,3
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ErwifoLab

Grondmonsters

Monsternummer

Organische stof

lutum
Samenstellen mengmonster

Droge stof

Metalen

Arseen {As]

Cadmium [Cd]
Chroom [Cr]
Koper [Cu]
Lood [Pbj •

Nikkei [Ni]
Zink [Zh]
Kwik (Hg] (niet viuchtig)

Minerals olie GC

Mineraie oiie C10 - C40 mg/kgds Q 280 +

Minerals oiie 010-C12	%	<0'1 "

Mineraie olie C12-C22	%	2,8

Mineraie olie C22 - G30 %	2^1
Mineraie olie C30 - C40 %	"

Chromatogram mineraie olie

% d.s. Q 4,3

% d.s. Q 4,3

. 0

% Q 92,4

mg/kg ds Q <15 -

mg/kg ds Q <0,4 -

mg/kg ds Q 18 -

mg/kg ds Q 5,8 -

mg/kg ds Q <15 -

mg/kg ds Q 7,2 -

mg/kg ds Q 33 -

mg/kg ds Q <0,04 -

0

&
fe	PAKIOVROM

EOX

3.200619921-03 MM3

mg/kg ds Q <0,05 -

mg/kg ds Q 0,078

mg/kg ds Q <0,01 -

mg/kgds Q 0,23

mg/kg ds Q 0,086

mg/kg ds Q 0,091

mg/kg ds Q 0,054

mg/kg ds Q 0,11

mg/kg ds Q 0,067

mg/kg ds Q 0,1

mg/kg ds Q 0,84 -

mg/kg ds Q <0,2 -

S, ,/2(S+l)

18 27 35

0,53 4,2 8

59 141 223

20 63 106

59 212 365

14 50 8$
69 213 357

0,22 3,8 7,3

22 1086 2150

PAK
Naftaleen

Fenanthreen

Anlhraceen

Fluoranlheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fiuorantheen

Benzo{a)pyreen

Benzo(g,h1i)pery1een
lndeno-(1,2l3-c,d)pyreen mg/kgds u	u.'	1	21	4g

0,3

Betekenis van de tekens en afkoriingen:
Blanco: geen toetsingsv/aarde vastgesteld, i: indicatief niveau,
- -onderstfeefwaardeofdeiediegrens, + : tussen streelv/aarde en /2{S+I),

++ : tussen ^(S+l) en inteiventlewaarde, +++ : boven interventiewaarde, n.b. : metbepaald.
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Envirolab

Grondmonsters

Monsternummer 4

% d.s. Q 1,8

% d.s. Q 2,7

. 0

% Q 83,9

Organisdie stof

Lutum
Samenstellen mengmonster

Droge stof

Metalen

Arseen [As]

Cadmium (Cd]
Chroom [Cr]
Koper [Cu]
Lood [Pb]
Nikkei (Ni]
Zink [Zn]
Kwik [Hg] (nietvluchtig)

Minerale olie GC
Mineraie olie C10 - C40 mg/kg ds Q	52 +

Minerale oiie C10 - C12	%	^
Minerale olie C12-C22	%	12'6

Minerafe olie C22 - C30 %	25

Minerale olie C30-C40	%	62-5

Chromatogram minerale olie

mg/kgds Q <15 -

mg/kg ds Q <0,4 -

mg/kg ds Q 13 -

mg/kgds Q <5 -

mg/kg ds Q <15 -

mg/kg ds Q 6,5 -

mg/kg ds Q 16 -

mg/kg ds Q <0,04 -

0

mg/kg ds Q <0,05 -

mg/kg ds Q 0,48

mg/kg ds Q 0,15

mg/kgds Q 0,51

mg/kg ds Q 0,19

mg/kg ds Q 0,16

mg/kg ds Q 0,081

mg/kg ds Q 0,17

mg/kg ds Q 0,1

mg/kg ds Q 0,11

mg/kg ds Q 2 +

mg/kg ds Q <0,2 -

S '/a(S+l)

17 24 32

0,47 3,7 7
55 133 211

18 56 93

55 197 340

13 44 76

61 187 313

0,21 3,6 7

10 505 1000

PAK
Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo{k)fiuorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(g,h,i)peryleen
Indeno-^^.S-c.dJpyreen mg/kgds U u,n	^	^	40

PAKIOVROM
EOX

4. 200619921-04 MM4

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatief niveau,
- : onder streefwaarde of detectiegrens, + : tussen streefwaarde en /HS+I),
++ : tussen 1/2(S+I) en interventiev/aarde, +++ : boven interventiewaarde, n.b. : met bepaald.

0,3
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EnviroLab

Grondmonsters

Monsternummer
$ V,($+\)

Organische stof

Lutum

Samensteilen mengmonster

Droge stof

Metalen

Arseen [As]

Cadmium [Cd]
Chroom [Cr]
Koper tCu]
Lood [Pb]
Nikkei [Ni]
Zink [Zn]
Kwik [Hg] (niet vluchtig)

Minerale oiie GC

Minerals olie C10 - C40

Minerale olie C10 - C12

Minerale olie C12 - C22

Mineraie olie C22 - C30

Minerale olie C30 - C40

Chromatogram minerale olie

% d.s. Q 31,7

% d.s. Q 7,9

0

% Q 35,4

mg/kg ds Q 16 -

mg/kg ds Q <0,4 -

mg/kg ds Q 18 -

mg/kg ds Q 14 -

mg/kg ds Q 30 -

mg/kg ds Q 14 -

mg/kg ds Q 38 -

mg/kg ds Q 0,16 -

mg/kg ds Q 91 -

% 0,2

% 3
AT C

31 45 58
1,1 9,1 17

66 158 250

39 122 205

90 324 559

18 63 10Z

121 372 624

0,28 4,8 9,3

150 7575 15000

79,3

0

PAK
Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthfaceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(g,h,i)peryleen
lndeno-(112,3-c1d)pyreen

PAKIOVROM
EOX

5. 200619921-05 MM5

mg/kg ds Q <0,05 -

mg/kg ds Q 0,16

mg/kg ds Q <0,01 -

mg/kg ds Q 0,42

mg/kg ds Q 0,16

mg/kg ds Q 0,14

mg/kg ds Q 0,11

mg/kg ds Q 0,12

mg/kg ds Q 0,11

mg/kg ds Q 0,12

mg/kg ds Q 1,4 -

mg/kg ds Q 0,3 -

3
0,3

62 120

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatief niveau,
- -onderstreefwaardeofdetectiegrens, + : tussen streefwaarde en /a(S+l),

++ : tussen 1/2(S+1) en inten/entiewaarde, +++ : boven interventiewaarde, n.b. : met bepaald.
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EnviroLab

Grondmonsters
6 S %fS+l) I

Org. stof eigen svaarde

Lutum eigen v/aarde

Droge stof

% d.s.

% d.s.

% Q

3,8

25
74,3

Minerale olie GC

Minerale olie C10 - C40

Mineraie olie C10 -C12

Minerale olie C12 - C22

Minerale olie C22 - C30

Mineraie olie C30 - C40

mg/kg ds
%
%
%
%

Q 820 +
4,8

84
9,8

1,3

19 960 1900

6.200619921-06 M6
-

Betekenis van de tekens en afkortingen:
Blanco: geen toetsingsv/aarde vastgesteld, i: indicatief niveau,

: onder streefv/aarde of detectiegrens, + : tussen streefwaarde en 34(S+I),

++ : tussen '^(S+l) en interventiewaarde, +++ : boven interventiev/aarde, n.b. : niet bepaald.
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Envirolab

Grondmonsters

Monsternummef				Z	—	=		7

% d.s. 13,7

% d.s. 25

% Q 57,9

mg/kg ds Q 36

Org. stof eigen v/aarde

Lutum eigen v/aarde

Droge stof

Minerals olie GC
Minerale olie C10 - C40 mg/kgds Q	36 -	69 3459 6850

7. 200619921-07 M7

Betekenis van de tekens en afkortingen:

Blanco: geen toelsingswaarde vastgesteld, i: indicatief niveau,

: onder slreefwaarde of detectiegrens, + : tussen streefwaarde en J4{S+I),

++ : tussen V1(S+I) en interventiev/aarde, +++ : boven interventiewaarde, n.b. : niet bepaald.
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EnviroLab

ANALYSECERTiFICAAT
Ceriificaalnummer:

Betreft uv/ project:

Rapportagedatum:

200620301

PB06239
I OUDE HAAGSEWEG
8-8-2006

1.	200620301-01

2.	200620301-02

3.	200620301-03

Grondv/ater

Grondwater

Grondwater

PB1-1

PB13-1

PB17-1

Monsternummer

Grondwatermonsters

1 2 3 S %(S+I) I

Metalen

Arseen [As]	ug/I

Cadmium [Cd]	ug^
Chroom [Crj	ug/I
Koper [Cu]	ug/l
Lood [Pb]	ug/l
Nikkei [Ni]	ugfl
Zink [Zn]	ug/l
Kwik [Kg]	ug/l

Aromaten

Benzeen	ug/l

Toiueen	ug/l

Ethylbenzeen	ug/l

ortho-Xyieen	ug/l

meta-/para-Xyjeen (som)	ug/l
Naftaleen	ug/l

Xylenen (som 3)	ug/5

Aromaten (som BTEX)	ug/l

Aromaten en vluchtige chloorkoolwaterstoffen

<0,8 -

Q

<0,8 -

0,11meta-/para-Xyleen	ug/l

1,2-Dichloorethaan	ug/l

c!s-1,2-Dichlooretheen	ug/l

Trichloormethaan	ug/l

1.1.1-Trichloorethaan	ug/i

1.1.2-Trichloorethaan	ug/l

Trichlooretheen (Tri)	ug/l

Tetrachloormethaan (Tetra)	ug/l

Tetrachlooretheen (Per)	ug/l

Monochloorbenzeen	ug/l

1.2-Dichloorbenzeen	ug/l

1.3-Dichloorbenzeen	ug/l

1.4-Dlchloorbenzeen	ug/i

Dichloorbenzenen (som 3)	ug/i

Vi. chloorkoolw.st. (som 12)	ug/l

Minerals oiie GC

Minerals o]ieC10-C40	ug/l

Chromatogram minerals olie

1.200620301-01 PB1-1

2.	200620301-02 PB13-1

3.	200620301-03 PB17-1

Betekenis van de tekens en afkortrngen:

Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatief niveau,
: onder streefwaarde of detectiegrens, + : tusssn streefwaarde en VzfS-H),

++ : tussen >4(8+1) en interventievvaarde, +++ : boven interventiewaarde, n.b. : niet bepaald.

<0.8 -

0,19

Q <10 - <10 - 10 35
¦>

60

Q <0,4 - <0,4 - 0,4 3,2 6

Q <1 - <1 - 1 16 30

Q <10 - <10 - 15 45 75

Q <10 - <10 - 15 45 75

Q <10 - <10 - 15 45 75

Q <20 - <20 - 65 433 800

Q <0,05 - <0,05 - 0,05 0,18 0,3

Q <0,2 - <0,2 - <0,2 - 0,2 15 30

Q <0,2 - <0,2 - 0,29 - 7 504 1000

Q <0,2 - <0,2 - <0,2 • 4 77 150

Q <0,1 - <0,1 - 0,12

Q <0,1 -

Q <0,5 - <0,5 - <0,5 - 0,01 35 70

Q <0,2 - <0,2 - 0,31 + 0,2 35 70

Q <0,2 - <0,2 - 7 204 400

Q <0,2 - <0,2 - 0,01 10 20

Q <0,2 - <0,2 - 6 203 400

Q <0,2 - <0,2 - 0,01 150 300

Q <0,2 - <0,2 - 0,01 65 130

Q <0,2 - <0,2 - 24 262 500

Q <0,2 - <0,2 - 0,01 5 10

Q <0,2 - <0,2 - 0,01 20 40

Q <0,2 - <0,2 - 7 94 180

Q <0,2 - <0,2 -

Q <0,2 - <0,2 -

Q <0,2 - <0,2 -

Q <0,6 - <0,6 - 3 27 50

Q <2,5 - <2,5 -

Q <50 - <50 - <50 - 50 325 600

0 0
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