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Een Dijkstra-ondememing

datum 13 oktober 2016
projectnummer 53109416S
onderwerp BUS-melding Slotemaker de Bruineweg 67/68 te Haulerwijk

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u, in drievoud, de BUS-melding ten behoeve van het verwijderen van een tweetal 
bodemverontreinigingen met asbest en PAK in de grond op het perceel aan Slotemaker de Bruineweg 67/68 
te Haulerwijk.

Voor nadere inlichtingen over de werkzaamheden kunt u zich wenden tot de heer D. van der Wolde van ons 
bureau.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

D. van der Wolde 
Projectleider Milieu

contactpersoon Christiaan Broekhuizen tel. (0594) 55 24 20 pl. DvdW
e-mail cbroekh uizen @ mug.nl mobiel (06)21 70 28 07 typ. ml
bijlage<n) 3

Algemeen
IBAN/SEPA NL96ABNA0498389197 Kamer van Koophandel 02040355 btw-nummer NL0067 01.887B01
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Administratieve gegevens (invullen door overheid)

dag maand jaar

Datum van ontvangst

Behandelnummer

Dossier
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i.i Locatienaam

i.z Adres

1 Saneringslocatie

Slotemaker de Bruineweg 67/68 te Haulerwijk

Straat Huisnummer Huisletter Toevoeging

Slotemaker de Bruineweg 1 67

Postcode Plaats
f 8 4 3 3 M E ; | Haulerwijk

i.3 Kadastrale gegevens

Kadastrale gemeente Sectie Nummer Oppervlakte Oppervlakte te Naam eigenaar/erfpachter
kadastraal perceel saneren locatie

Kadastraal perceel i 1 Donkerbroek K |1252 735 ma | 60 m2 Gemeente Ooststellingwerf

Kadastraal perceel 2 1 1 1 1 ma i mJ |

Kadastraal perceel 3 1 1 1 1 ma | mJ |

Kadastraal perceel 4 1 1 1 i mai m21

Kadastraal perceel 5 1 1 I 1 ma| m2|

Kadastraal perceel 6 1 1 1 1 m2 | m2|

Kadastraal perceel 7 _L_ 1 _________ m*| mLl

Kadastraal perceel 8 _J_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 l 1 m2 | m2 1

Kadastraal perceel 9 1 1 m2 | mJ

Kadastraal perceel 10 1 I 1 ! m2| m21

Kadastraal perceel 11 1 1 1 1 m2 1 m21

> Recente kadastrale gegevens (kadastrale kaart met eigendomsverhoudingen met ouder dan 3 maanden) verplicht toevoegen

Documentnummer 0}002i_ANL_versie4 i_i_januan_20«J
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2 Saneerder

(Bedrijfs)Naam
2.i Contactgegevens saneerder Gemeente Ooststellingwerf

> De saneerder is opdrachtgever 
van de sanering

Contactpersoon

| de heer C. Veenstra

2.2 Saneerder is H Eigenaar van één of meerdere van de percelen □ Erfpachter van één of meerdere van de percelen

> Indien saneerder anders dan de □ Anders, namelijk
eigena(a)r(en)/ erfpachterts). documenten 
waaruit machtiging Wijfet verplicht als
bijlage toevoegen. Gebruik hiervoor het 
standaard machtigingsformulier.

> NAW-gegevens saneerder en eigenafaften)/ 
erfpochter(s) volledig invullen tui 12

3 Afbakening reikwijdte

3. i Is er sprake van een landbodem? S ja □ nee
^^2 De verontreininging is veroorzaakt

H ja □ nee
voor i januari 1987 (voor asbest
1 juli 1993)?

3.3 Het betreft een immobiele H ja □ nee
verontreinigingssituatie?

3.4 Het betreft een verontreiniging ffl ja □ nee
met stoffen zoals bedoeld in 
bijlage 6 van de Regeling onder 
de categorie Immobiel

> Indien alle vragen met 'ja' zijn beantwoord, wordt voldaan aan de reikwijdtecntena die gelden voor werkzaamheden die met dit formulier gemeld 
kunnen worden. Indien één of meerdere vragen met nee beantwoord sjn. wordt niet voldaan aan de criteria en kan geen gebruik gemaakt worden 
van dit formulier. Zie voor meer informatie het stroomschema op de website of neem contact op met bet bevoegd gezag.

4 Situering en gebruik saneringslocatie

4.1 De saneringslocatie is gelegen □ ja S nee
in een beschermingsgebied?

4.2 Zo ja. welk soort beschermings
gebied

4.3 Het gebruik van de saneringslocatie

Gebruik Huidig

(Wonen met) moestuin of volkstuin

Toekomstig

□

• Wonen met (sier)tuin_________________ □________ ■

Plaatsen waar kinderen spelen □ □

Natuur □ □

Landbouw □ □

Groen met natuurwaarden □ □

Overig (openbaar) groen □ □

Bebouwing (ind. wonen zonder tuin) □ □

Infrastructuur □ □

Bedrijfsterrein, industrie □ □

Overig namelijk. @ □

op dit moment braakliggend
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Melding Immobiel BUS sanering
Infrastructuur en Milieu

Uitgevoerd bodemonderzoek

5.1 Is er een vooronderzoek 
ungevoerd conform NEN 5725?

5.2 Is er een verkennend onderzoek 
uitgevoerd conform NEN 5740?

conform NEN 5707?

5.4 Is er een nader onderzoek 
uitgevoerd conform NTA 5755 
danwel de Richtlijn nader 
onderzoek, ded 1 van SDU?

5.5 Is er andersoortig onderzoek 
uitgevoerd?

> De hierboven bedoelde onderzoeksrapporten, 
voor zover relevant en octueel, als tn/lage 
toevoegen.

6.1 Vier maatgevende stoffen voor 
de sanering, die in de grond 
voorkomen in een gehalte groter 
dan de interventiewaarde zijn 
(in mg/kg.ds).

> Indien asbest voorkomt boven de 
interventiewaarde, vernield dan het 
gewogen gehalte.

6.2 Wordt tot onder het 
grondwaterniveau ontgraven?

6.3 is de kwaliteit van het 
grondwater onderzocht?

6.4 Vier maatgevende stoffen, die in 
het grondwater voorkomen in een 
gehalte groter dan de tussenwaarde 
zijn (in ug/l):

a ja □ nee

a ja □ nee

a ja □ nee

□ ja 5i nee

B ja □ nee

i
Verontreinigingssituatie

Stof

| PAK

Max. Concentratie mg/kg

| 180

| asbest 1 522

1_____

□ ja m nee > Zo nee. ga door naar blok 7

'

a ja □ nee

Stof

| nvt

Max. Concentratie ug/l

1

1 1
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7 Aanleiding en type saneringsaanpak

Wat is de aanleiding voor de verkoop van hpf terrein met toekomstige woningbouw
werkzaamheden?

j.2 Welke type saneringsaanpak is H ontgraving tot niveau terugsaneerwaarde (blok 8a) 
van toepassing?
(meerdere aanpakken mogelijk*) □ aanbrengen van een leeflaag (blok 8b)

* Binnen de categorie immobiel is het □ aanbrengen van een duurzame aaneengesloten afdeklaag (blok 8c) 
mogehjk om binnen de sanenngslooctie
te kiezen voor één of voor meerdere □ ontgraving dunne steddi|ke toplaag en aanbrengen van een aanvullaag (blok 8d)
saneringsaanpakken (voorbeeld een
gedeelte van de locatie wordt gesaneerd
door middel van een leeflaag en een Toelichting:
ander deel wordt gesaneerd door middel
van een duurzame verhardingslaag). Ontgraving tot niveau terugsaneerwaarde
In dat geval kruist u meerdere sanerings Bij deze saneringsaanpak is de doelstelling om binnen de saneringslocatie de verontreiniging te verwijderen tot een bepaalde 
aanpakken aan en vult u meerdere terugsaneerwaarde. De terugsaneerwaarde wordt bepaald door de vastgestelde bodemfunaieklasse of door Lokale Maximale
onderdelen van blok 8 in. Geef in dat Waarden die door een gemeente in het kader van het Besluit bodemkwaliteit zijn vastgesteld. Indien geen bodemfunctieklas
gevol duidelijk op een tekening aan voor sekaart is vastgesteld of de locatie niet is ingedeeld op de kaart, geldt de Achtergrondwaarde als terugsaneerwaarde. Zie ook art. 
welke delen van de saneringslocatie welke 3.1.2 van de Regeling uniforme saneringen.
saneringsaanpak wordt toegepast.
Alleen de saneringsaanpak ontgraving Aanbrengen van leeflaag

• dunne stedelijke toplaag en aanbrengen Bij deze saneringsaanpak worden contactmogelijkheden met de verontreiniging voorkomen door de aanleg van een leeflaag 
van een aanvullaag (blok 8d) kan niet in bestaande uit een laag van grond (standaarddikte i .0 m) van voldoende kwaliteit. Een afwijkende leeflaagdikte van minimaal
combinatie met een andere aanpak 50 centimeter is toegestaan in geval van bijzondere situaties waarbij als gevolg van de situering van het gebied waarbinnen de
worden gekozen. saneringslocatie is gelegen al beperkingen in het gebruik gelden (zie voor meer informatie de Handreiking uniforme saneringen).

De kwaliteitseis van de leeflaag wordt bepaald door de vastgestelde bodemfunaieklasse of door Lokale Maximale Waarden die 
door een gemeente in het kader van het Besluit bodemkwaliteit zijn vastgesteld. Indien geen bodemfunaieklassekaart is vastge
steld of de locatie niet is ingedeeld op de kaart, geldt de Achtergrondwaarde als kwaliteitseis.Afhanke!ijk van de ligging van het 
toekomstig maaiveld kan voorafgaand aan de aanleg van de leeflaag onderliggende verontreinigde grond worden ontgraven of 
herschikt Zie ook de artikelen 3.1.3 en 3.1.4 van de Regeling uniforme saneringen.

Aanbrengen van een duurzame aaneengesloten afdeklaag
Bij deze saneringsaanpak worden contactmogelijkheden met de verontreiniging voorkomen door de aanleg van een duurzame 
aaneengesloten afdeklaag bestaande uit beton, asfalt, asfaltbeton, stelconplaten of bestrating met klinkers of tegels. Ook een 
vloer van aan te leggen bebouwing wordt als isolatielaag gezien. Op spoorwegterreinen kan de afdeklaag ook bestaan uit een 
laag ballastmateriaal of een splitbed. Afhankelijk van de ligging van het toekomstig maaiveld kan voorafgaand aan de aanleg 
van de leeflaag onderliggende verontreinigde grond worden ontgraven of herschikt. Zie ook de artikelen 3.1.3 en 3.1.4 van de 
Regeling uniforme saneringen.

Ontgraving dunne stedelijke toplaag en aanbrengen van een aanvullaag
Deze saneringsaanpak is alleen mogelijk in stedelijke gebieden waarvoor geen gebiedsspecifiek toetsingskader is vastgesteld. 
Daarnaast moet sprake zijn van een dunne verontreinigde toplaag (met dikker dan 50 cm) en moet de bodemlaag daaronder 
een kwaliteit hebben die voor alle stoffen voldoet aan het kwaliteitsniveau 0.5 maal de interventiewaarden. De saneringsaanpak 
bestaat uit het ontgraven van de verontreinigde grond tot de terugsaneerwaarde (0.5 maal de interventiewaarde) en vervolgens 
aanbrengen van aanvulgrond in een dikte van minimaal 50 cm. De kwaliteit van de aanvulgrond moet overeenkomen met de 
bijbehorende bodemfunaieklasse. Zie ook art. 3.1.5 van de Regeling uniforme saneringen.

8 Saneringsaanpak

> Onderstaande vragenblokken hoeven 
alleen mgevuld voor zover van toepassing

8a Ontgraving tot niveau 
terugsaneerwaarde

8a. 1 De oppervlakte die wordt | 60 m*
ontgraven bedraagt

8a.2 Maximale ontgravingsdieptet.o.v. 1 0#60 meter
huidig maaiveld

8a. 3 Er wordt gesaneerd tot ten □ de achtergrondwaarde van tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit
hoogste het niveau van:

M de generieke maximale waarden van de bodemfunaieklasse Wonen uit tabel i van bijlage B van de Regeling bodem- 
> Let op: de terugsaneerwaarde wordt kwaliteit

bepaald door de bodemfunaieklassekaart
danwel Lokale Maximale Waarden (LMWs) □ de generieke maximale waarden van de bodemfunaieklasse Industrie uit tabel i van bijlage B van de Regeling 
die door de gemeente vanuit het Besluit bodemkwaliteit
bodemkwaliteit is vastgesteld. Zie artikel
j. 1.5 van de Regeling uniforme saneringen. □ de door de gemeente vastgestelde Lokale Maximale Waarde (gebiedsspecifiek beleid)
Zijn geen LMWs vastgesteld, is de locatie 
met ingedeeld op een bodemfunaieklasse
kaart of ontbreekt een bodemfunaieklasse
kaart don is de achtergrondwaarde de terug - 
saneerwaarde. Neem contaaop met de 
gemeente voor meer informatie over de 
bodemfunaieklassekaart of LMWs.
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Melding Immobiel BUS sanering
| Infrastructuur en Milieu

8a.4 De hoeveelheid verontreinigde | 33 m3
grond die wordt ontgraven is

Kwaliteitklasse' Herkomst Soort (klei. zand. zavel) Hoeveelheid

8a.5 De aard en kwaliteit van de | Wonen | nnb | nnb 33 m*
aangevulde grond is:

|_________________________________]_ 1 m*

1_________________________________L 1 | m*

I________________________________ |___ 1 | m*

' <AWaooo. Wonen. Industrie of «Lokale Maximale Waarden

8a.6 Vindt er opslag van verontreinigde □ ja g nee
grond in een lijdelijk depot plaats?

8b Aanbrengen van leeflaag

8b. i De oppervlakte die wordt voorzien 1___________  m2
van een leeflaag is

8b.2 Indien ontgraving plaatsvindt | m*
t.b.v. het aanbrengen van de 
leeflaag. wat is de hoeveelheid 
verontreinigde grond die wordt 
ontgraven?

8b.3 Wat is de dikte van de leeflaag? 1_________ ™

> let op: de dikte van de leef oog moet 
minimaal i .o m zijn. Alleen onder 
bijzondere omstandigheden mag de 
leefaogdikte geringer zijn (zie hiervoor 
de Handreiking uniforme saneringen).

8b.a Is de kwaliteit van de bodem op □ ja □ nee
ontgravingsdiepte bekend?

Kwaliteitklasse' Herkomst Sooa (klei. zand. zavel) Hoeveelheid

8b.5 De aard en kwaliteit van de 1 1 __________J___ | m*
leeflaag is:

1_________________________________L 1 | m*

i i i | m*

«AWzooo. Wonen. Industrie of «lokale Maximale Waarden

__________|___________________ •

8b.6 Wordt er onder de leeflaag een □ ja □ nee
signaleringslaag aangebracht?

Zo ja. door aanleg van

Zo nee, waarom niet?

8b.7 Is er sprake van herschikken □ ja □ nee
van grond?

8b 8 Vindt er opslag van verontreinigde □ ja □ nee
grond in een tijdelijk depot plaats?

8c Aanbrengen van duurzame 
aaneengesloten afdeklaag

8c. i De oppervlakte die wordt voorzien | m*
van een afdeklaag is

8c.2 Indien ontgraving plaatsvindt t.b.v. | m*
het aanbrengen van de afdeklaag. 
wat is de hoeveelheid verontreinigde 
grond die wordt ontgraven?

VA
J l l $ □ ja □ nee
het aanbrengen van de afdeklaag?
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8c.4 Uit welk materiaal bestaat de 
afdeklaag?

Materiaal

□ Asfalt

Oppervlakte

1 m1

□ Asfaltbeton 1 m*

□ Beton _J__________ m*

□ Stelconplaten 1 m*

□ Klinkers/tegels 1 m*

□ Bebouwing 1 m*

□ Ballastmatenaal minimaal 0.25111 dik met geotextiel 1 ma

□ Splitbed minimaal 0.25111 dik met geotextiel | m2

8c.5 Is er sprake van herschikken van □ ja □ nee 
grond?

8c.6 Vindt er opslag van verontreinigde □ ja C] nee 
grond in een tijdelijk depot plaats?

Ontgraven dunne stedelijke 
toplaag en aanbrengen van een 
aanvullaag

8d.i De oppervlakte die wordt 
ontgraven is

8d.2 De ontgravingsdiepte ten opzichte 
van maaiveld is

m (max 0.5 m)

Sd.j Zijn de gehalten m de onderliggende □ ja___□ nee > Indien deze vraag met nee is beantwoord, kunt u geen gebruik maken van deze soneringsaanpak
bodem (> 0.5 m-mv)
lager dan 0.5 maal de l-waarde?

8d-4 De hoeveelheid verontreinigde | m*
grond die wordt ontgraven is

8d.5 Wordt er een aanvullaag aangebracht □ ja □ nee __
tot niveau van huidig maaiveld?

8d.6 Wat is de dikte van de aanvullaag? |______________ m > Let op: de dilite van de aonwHaog moet minimaal 0.5 m lijn__________________________

8d.7 De aard en kwaliteit van de

Kwaiiteitklasse

1___

Herkomst

1

Soort (klei. zand, zavel)

1

Hoeveelheid

I m3
leeflaag is:

1 1 1 1 m*

• 1___ 1 1 1 m*

1___ 1 1 1 m*

«AWzooo. Wonen. Industrie of <Lokale Maximale Waarden

8d.8 Is er sprake van herschikken van □ ja □ nee 
grond?

8d.9 Vindt er opslag van verontreinigde □ ja □ nee 
grond in een tijdelijk depot plaats?

9 Saneringsuitvoering

9a Termijn uitvoeringen kosten Dag maand jaar

931 Wat is de geplande startdatum? [ 2___1 1 1 2 0 1 6 ]

> Aanvullend op deze melding dient tevens uiterfijfe vijf werkdagen vantevoren een melding start sanering te worden gedaan bij het bevoegd gezag. 

Dag maand jaar

9a.2 Geplande einddatum alle 10 5 1 2 2 0 1 6 !

sanenngswerkzaamheden?

93.3 De kosten (incl BTW) van de 
werkzaamheden bedragen

€ 7000,00
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gb Grondverzet aan-en afvoer

gb i De hoeveelheden grond die 
worden verzet bedragen per 
soort (in m*):

gb.z De bestemming van de afgevoerde 
grond is (indien van toepassing):

gb.3 Waar wordt de grond herschikt 
(indien van toepassing)?

> Indien sprake van herschikken. 
plaats aangeven op tekening

10

io.i De volgende vergunningen 
zijn relevant en zijn/worden 
aangevraagd

io.z De volgende meldingen zijn 
relevant en zijn/worden gedaan

> NB: Vragen dienen enkel als checklist voor 
de saneerder. Bevoegd gezag Wbb hoeft 
een BUS melding met op deze vragen 
te beoordelen.

Melding Immobiel BUS sanering
Infrastructuur en Milieu

Kwaliteitsklasse Afvoeren Herschikken Hergebruik Aanvoeren Totaal ontgraven

> i-waarde 33 mi| mï| 1 1 m*

Industrie 1 m’l 1 mi | mi | mi

Wonen 1 nU| ______L_ m* | m31 m*

< AWzooo 1 mJl 1 mï | m3| m3

< Lokale Maximale Waarden 1 mï| 1 m? | m31 mJ

Bestemming’ Naam ontvanger (indien bekend) of type bestemming Hoeveelheid m* Hoeveelheid ton d.s.

| Reiniger | nnb 1 33 m31 53 ton

1 i 1 m3| ton

L_ _J_____________________ i mï | ton

' Remger. Stortplaats. Toepassing elders (onder Bbk)

Plaats Hoeveelheid

□ Onder lecflaag |

□ Onder duurzaam aaneengesloten afdeklaag_J

□ Onder bebouwing |

Vergunningen en meldingen

Watervergunning □ ja !1 nvt

Omgevingsvergunning □ i* B nvt

Aanlegvergunning □ ia B nvt

Andere, namelijk . □ ja B nvt

lozing op gemeentelijk nool □ ja m nvt

Lozing op oppervlaktewater □ ja B nvt

Remigbaarheid grond □ ja S nvt

KLIC (WION) B ja □ nvt

Grondwateronttrekking □ ia B nvt

Wet milieubeheer (tijdelijk depot) □ja B nvt

Ontheffing wegafzettmg □ ia B nvt

Andere, namelijk □ia H nvt
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1 1 Bijlagen

"1 «ssssssr
gevoegd, indien van toepassing: ------ ------

> Indieji bijgevoegd. vul aankniishokje in S"U^leken^en> «e sanermgsloca.ie met daarop aang.^n (voor zover relevant!:

• Begrenzing van saneringslocatie

> Indien bijgevoegd geef aan welke

taSeldin^,aS'rUC,Ure,e VOO,Jen,n8'n-Zoals 8ebouw"’. wegen, verhardingen en

Hia.

. Ontgravingstekening (inclusief dwarsprofielen)

-_-Ljg8,n8 van depots voor tijdelijke opslag verontreinigde grond 

-- ll88in8 van aan te brengen leeflaag, afdeklaagof aanvulllaag

3 ia

Hja 

□ ja

□ nvt 

S nvt

□ ja S nvt

- Plaatsaanduiding van te herschikken grond
n ia IB1 nwf

Onderzoeksrapporten over de saneringslocatie:

Vooronderzoek, al dan niet conform NEN 5725
9 ia | | nvn

Verkennend onderzoek, al dan met conform NEN 5740
ra ja

9 ia

LJ MVl

f | nuf

- Asbest onderzoek, al dan met conform NEN 5707
9 ja

LJ nvi

n nut
- Nader onderzoek, conform NTA 5755 danwel de Richtl.jn

nader onderzoek, deel 1 van SDU □ ia

LJ Ilvl

Bi nuf

- Andere onderzoeken, namelijk
- - I-__

PI ia

ISJ rm

nut

Overige van belang zijnde informatie
—

-iH la is. nvt

- Ondertekend machtigingsdocument
□ ja n nuf

- Overige, namelijk
□ ja

LJ nvi

□ nvt

12 Contactgegevens

Saneerder (= opdrachtgever van 
de sanering)

12 2 Eigenaar, erfpachter
(indien niet zijnde de saneerder)

> Als er meer dan één eigenaar/erfpachter 
betrokken ,s. andere eigenaar/erfpochten 
opgeven tx/ Ovenge betrokkenen

(Bedrijfs)Naam

gemeente Ooststellingwerf

Contactpersoon --------------------------- ------------------------

| Dhr. C. Veenstra

Straat

I 't Oost
Huisnummer

---------------------- | 11

Huislener Toevoeging

| 1
Postcode

8 4 3 1 l e]^
Plaats

Oosterwolde

1 '

Telefoonnummer

!_140516
E-mailadres

I c.veenstra@ooststellingwerf n,
(Bedrijfs)Naam

1
Contactpersoon ------------------------------- --------------------

L_

Straat

L_
Huisnummer

|

Huislener Toevoeging

1 1Postcode Plaats
1 1

Telefoonnummer
E-maiiadres
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Melding Immobiel BUS sanering
Infrastructuur en Mlieu

12-3 Melder (diegene die het formulier

(Bednifs)Naam

| MUG ingenieursbureau
heeft ingevuld)

Contactpersoon

| Dhr. D. van der Wolde

Straat

Zermkelaan

Postcode
[ 9 3 5 0 A C ]

Plaats

| Leek

—

Huisnummer

1 8

Huisletter Toevoeging

J___  |

Telefoonnummer

10594552499

E-mailadres

| dvanderwolde@mug.nl

12.q Milieukundig begeleider

(Bedrijfs)Naam

| nnb
(processturing, indien bekend)

Contactpersoon/projectleider

Straat

|________________________________

—
Huisnummer

1

Huisletter Toevoeging

•
Postcode
L _____________ _1

Plaats

Telefoonnummer E-mailadres

|_

Naam milieukundig begeleider

1______________________________

Telefoonnummer E-maiiadres

|_______
(Bedrijfsnaam

12.5 Milieukundig begeleider [ nnb
(verificatie, indien bekend)

Contactpersoon

1

Straat Huisnummer Huisletter Toevoeging

Postcode
r i

Plaats

1_____________________________ L

Telefoonnummer

1

1

E-mailadres #

Naam milieukundig begeleider

1___________________

Telefoonnummer

|_

(Bedrijfs)Naam

E-mailadres

|___________________

12.6 Aannemer (indien bekend) KSD

Contactpersoon

1 Dhr. m.S. Mensomdes

Straat Huisnummer Huisletter Toevoeging

1 ZemiKelaan 8
Postcode Plaats

9 3 5 0 A c 1 Leek

Telefoonnummer E-mailadres

;0594552400 J mmensonKjes@muq.nl

I
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12.7a Overige betrokkenen i

> Denk bij rol aan: aannemer, adviseur, 
belanghebbende, eigenaar, erfpachter. 
gebruiker; gemachtigde, huurder, melder, 
veroorzaker, opdrachtgever, voormalige 
eigenaar, projectontwikkelaar, uitvoerder

12.7b Overige betrokkenen 2

12.7c Overige betrokkenen 3

i2 7d Overige betrokkenen

Rol

|________________________
(Bedrijfsnaam

|
Contact persoon/proiect leider

j____________________________
Straat

1
Postcode Plaats

r f i m ! 1 1

Telefoonnummer

|________________________
Rol

1

(Bedrijfs)Naam

j
Comactpersoon/projectleider

!________________________
Straat

1_____________________________________

Postcode Plaats

Telefoonnummer

|________________________
Rol

|________________________
(Bedrijfsnaam

!________________________
Contactpersoon/projectleider

1________________________
Straat

Postcode Plaats

Telefoonnummer

Rol

(Bedrijfsnaam

1
Contactpersoon/projectleider

E-mailadres

Huisnummer Huisletter Toevoeging

I I I

E-mailadres

Huisnummer Huisletter Toevoeging

J___________ I I

Huisnummer Huisletter Toevoeging

E-mailadres

Straat Huisnummer Huisletter Toevoeging

j_______________________________________ III
Postcode Plaats
f 1
I________ 1 1
Telefoonnummer E-mailadres
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Melding Immobiel BUS sanering
Infrasavauur en Milieu

I

«01

12.7e Overige betrokkenen 5 |____________________________ _________________________________________________________

(Bednjfs)Naam

1

Contactpenoon/projectteider

5tfMi Hwlsnumner HuuteKe* Toevoeging

Postcode

[
Telefoonnummer

I

ajaats

E-mailadres

1 3 Ondertekening

Hiermee verklaart ondergetekende^) dat voorgaande naar waarheid is ingevuld en dat de sanering wordt uitgevoerd 
conform de voorwaarden van het Besluit en de Regeling uniforme saneringen.

131 Ondertekening saneerde'
(opdrachtgever van de sanering)

indien nkUng gedaan door gemodiügde 
namens saneerder, dient het mefdmgs- 
/bmiuker tevens ondenefeend te worden 
door de saneerder en deelgenoot Ook is het 
mogeUfk een ma&xigingsformubef mee te 
tenden. wcormee de saneerder en eigenaar 
(of eigenaren) de gemoehtigde modtigt 
voor het indienen en ondertekenen van drt
förmiüet indien er sprake is von meerdere 
eigenaren, dienen meerdere mocht igings • 
documenten overlegd te worden

13.2 Ondertekening eigenaar/erfpachter 
(indien niet zijnde de saneerder)

Naam (in blokletters)

(Gemeente Ooststellingwerf

. ..L . =

Naam (in bickleneis)

Datum

[______
Handtekening

Paats

J___

I_______________
Naam(inBloklenefS)

13.3 Ondertekening gemachügde ____________
(Indien melding ingevuld door Datum 
andere partij dan saneerder)

Handtekening

Plaats

I___

I___
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Bijlage 1 Kadastrale situatie



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 53109416
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Kadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake 
hypotheken en beslagen

Betreft: DONKERBROEK K 1252 11-10-2016
Slotemaker de Bruineweg 67 8433 ME HAULERWIJK 15:12:34

Uw referentie: 53109416s
Toestandsdatum: 10-10-2016

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
Grootte:
Coördinaten:
Omschrijving kadastraal object: 
Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

Aantekening kadastraal object
LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND 
Ontleend aan:

DONKERBROEK K 1252 
7 a 35 ca 
219747-564631 
WONEN
Slotemaker de Bruineweg 67 
8433 ME HAULERWIJK 
Slotemaker de Bruineweg 68 
8433 ME HAULERWIJK 
29-3-1995

DONKERBROEK k 175 gedeeltelijk

\N BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN 
ATG 75207 d.d. 14-7-2011

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de 
Basisregistratie Kadaster.

Gerechtigde
EIGENDOM
Gemeente Ooststellingwerf 
'tOost 11
8431 LE OOSTERWOLDE FR
Postadres: Postbus: 38

8430 AA OOSTERWOLDE FR 
Zetel: OOSTERWOLDE
KvK-nummer: 01180311 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan: 84 DKB00/10448
Eerst genoemde object in DONKERBROEK K
brondocument:

^■«iMTrrnirymi verwerkte brondocumenten 3

HYP4 69171/149 
HYP4 .69171/139

d.d. 3-4-1989 
175

d.d. 7-10-2016 
d.d. 6-10-2016

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens 
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Bijlage 3 Bodemonderzoek



Asbest- en bodemonderzoek 
Slotemaker de Bruineweg 67/68 te 
Haulerwijk

opdrachtgever
datum
projectleider
auteur
projectnummer
status

Oenema Infra, Milieu en Slo»pwerk< 
9 juni 2016 /

de heer D. van der Wolde* 
de heer A.J. Kooistra 
53109416g 
definitief

BRL SIKB 2000

Protocol
2001
2002
2018

Bt» Eerland
5g Certification
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1 Inleiding
In opdracht van Oenema Infra, Milieu en Sloopwerken BV heeft MUG Ingenieursbureau een verkennend 
bodemonderzoek en een nader bodemonderzoek asbest uitgevoerd ter plaatse van het perceel 
Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerwijk.

Situatie, aanleiding en doelstelling
Ter plaatse van de locatie was in het verleden bebouwing aanwezig in de vorm van een dubbele woning 
(nrs. 67 en 68). Dit bouwwerk is recentelijk gesloopt. Na een terreininspectie blijkt dat op het maaiveld 
meerdere stukken asbestverdacht plaatmateriaal aanwezig zijn. De locatie is hierdoor als verdacht 
beschouwd ten aanzien van de aanwezigheid van asbest in de bodem. Omdat de asbestverdachte 
materialen nabij de erfgrens zijn aangetroffen, wordt de naastgelegen kavel eveneens als verdacht 
beschouwd ten aanzien van de aanwezigheid van asbest in de bodem. De aanwezigheid van dit 
asbestverdachte materiaal vormt de aanleiding tot de uitvoering van een nader bodemonderzoek. Het doel 
van het nader bodemonderzoek is het vaststellen van het gemiddelde gehalte per ruimtelijke eenheid (RE). 
Naar aanleiding van de visuele waarnemingen in het veld is een aanvullende onderzoeksinspanning 
verricht. Het doel hiervan is het nader vaststellen van de omvang van de verontreiniging.

Ter bepaling van de algemene milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is er gelijktijdig een verkennend 
bodemonderzoek verricht. Naar aanleiding van de aanvankelijk verkregen resultaten is aansluitend een 
aanvullende onderzoeksinspanning verricht ter afperking van een verontreiniging met PAK in de grond. Het 
doel van het aanvullend onderzoek is inzicht verkrijgen in de ernst en omvang van de aangetoonde 
verontreiniging met PAK in de grond.

In deze rapportage wordt verslag gedaan van de verrichte werkzaamheden, de resultaten en de aan de 
resultaten te verbinden conclusies.

Kwaliteit
MUG Ingenieursbureau verklaart hierbij geen juridische relatie te hebben met (de bedrijfsorganisatie van) 
de eigenaar van de onderzoekslocatie en/of de opdrachtgever van het bodemonderzoek.
MUG Ingenieursbureau heeft het bodemonderzoek als onafhankelijke organisatie uitgevoerd.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform en onder certificaat van de thans geldende BRL SIKB 2000 en 
de bijbehorende protocollen 2001,2002 en 2018. MUG Ingenieursbureau is gecertificeerd voor het 
procescertificaat 'Veldwerk bij milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek’ en staat geregistreerd als 
Kwalibo-erkend bedrijf (erkend bodemintermediair).

Leeswijzer
Hoofdstuk 1 betreft de inleiding, waarin onder andere de aanleiding en doelstelling zijn beschreven. In 
hoofdstuk 2 zijn de resultaten van het vooronderzoek en de locatiegegevens opgenomen. Hoofdstuk 3 
behandelt de onderzoeksstrategie, de uitgevoerde werkzaamheden en de resultaten van het verkennend 
en aanvullend bodemonderzoek. In hoofdstuk 4 zijn zowel de gehanteerde onderzoeksstrategieën als de 
uitgevoerde werkzaamheden en de resultaten van het nader asbestonderzoek weergegeven. Een 
beknopte samenvatting en de conclusies en aanbevelingen van de uitgevoerde onderzoeken worden 
beschreven in hoofdstuk 5.
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2 Vooronderzoek en locatiegegevens

2.1 Algemeen

In het kader van de uitvoering van de onderzoeken is er een beperkt historisch onderzoek verricht op basis 
van NEN 5725. De informatie ten behoeve van het vooronderzoek is afkomstig van en/of uit de volgende 
bronnen:
- de landelijke bodeminformatiewebsite (http://www.bodemloket.nl);
- gemeente Ooststellingwerf (bodeminformatie via gemeente Opsteland);
- het Kadaster;
- divers historisch kaartmateriaal;
- bodeminformatiesysteem Nazca-i.

In afwijking op NEN 5725:2009 is de hydrologie (tot 10 m-mv) niet opgenomen in het onderhavige 
onderzoek, omdat dit gezien de doelstelling van het onderzoek geen relevante informatie oplevert.

2.2 Locatiegegevens en huidig bodemgebruik

De onderzoekslocatie betreft de locatie Slotemaker de Bruineweg 67/68 en de westelijk hiervan gelegen 
kavel te Haulerwijk. Deze locatie is gelegen aan de oostzijde van Haulerwijk en staat kadastraal bekend 
als gemeente Donkerbroek, sectie K met de nummers 1252 en 1253. De X- en Y-coördinaten van het 
globale midden van de onderzoekslocatie zijn: X= 219.736 en Y = 654.637. De locatie maakt deel uit van 
een gebied met verspreide lintbebouwing met tussenliggende weilandpercelen. De oppervlakte van het te 
onderzoeken terreindeel bedraagt circa 1500 m2. In de huidige situatie is het westelijk gelegen perceel in 
gebruik als weiland. Het meest oostelijk gelegen deel is eveneens in gebruik als weiland. Het terreindeel 
ter plaatse van de voormalige bebouwing is braakliggend. Ten tijde van het onderzoek bleek het 
terreindeel ter plaatse van de voormalige bebouwing, als gevolg van de eerder uitgevoerde sloop- en 
graafwerkzaamheden, zeer nat en daardoor slecht toegankelijk te zijn.

Bijlage 1 toont de globale topografische situering van de onderzoekslocatie en bijlage 2 een overzicht van 
de locatie. De kadastrale gegevens zijn opgenomen in bijlage 3. Uit de kadastrale gegevens blijkt dat de 
locatie in eigendom is van gemeente Ooststellingwerf.

2.3 Historische gegevens en bodeminformatie

Op de locatie Slotemaker de Bruineweg 67/68 was een dubbele woning aanwezig. Deze zou in 1910 
gebouwd zijn. Op het naastgelegen perceel was ook een bouwwerk gesitueerd. Na bestudering van oud 
kaartmateriaal blijkt dat deze bebouwing aan het begin van de jaren '90 van de vorige eeuw gesloopt is.

Voorafgaand aan de sloop van het woonblok is er een asbestinventarisatie (type A) verricht 
(MUG Ingenieursbureau kenmerk 53109416a, 9 februari 2016). Hierbij zijn diverse asbesthoudende 
materialen aangetroffen. Omdat de mogelijkheid bestaat dat er verborgen asbest aanwezig is, is er 
voorafgaand aan de sloop van het object een type B-onderzoek aanbevolen.

Na raadpleging van de bodeminformatiesysteem Nazca-i blijkt dat er geen milieubelastende 
bedrijfsactiviteiten op de locatie hebben plaatsgevonden. Verder is er geen informatie aangetroffen van 
eerder uitgevoerde bodemonderzoeken op de locatie of ter plaatse van de naastgelegen percelen.

2.4 Toekomstig gebruik

Het is niet bekend of er in de toekomst ontwikkelingen ter plaatse van de onderzoekslocatie plaats gaan 
vinden. Het is eveneens niet bekend of er een bestemmingswijziging gaat plaatsvinden of dat deze al heeft 
plaatsgevonden.
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2.5 Conclusie vooronderzoek

Naar aanleiding van de beschikbare informatie is de locatie als asbestverdacht beschouwd. Ten aanzien 
van de algemene bodemkwaliteit (parameters standaardpakket) verwachten wij niet dat er sprake zal zijn 
van een noemenswaardige vorm van bodemverontreiniging.
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3 Verkennend en aanvullend bodemonderzoek (NEN 5740)

3.1 Gehanteerde onderzoeksstrategie

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie voor een ‘Onverdachte 
niet-lijnvormige locatie' (ONV-NL), volgens NEN 5740/A1, februari 2016. Als aanvulling op de genoemde 
strategie zijn alle boringen doorgezet tot in de originele ongeroerde bodem (minimaal 1,0 m-mv).

3.2 Uitgevoerde werkzaamheden en analyses

De veldwerkzaamheden zijn in de periode april-mei 2016 gefaseerd uitgevoerd door een 
gekwalificeerde medewerker van MUG Ingenieursbureau voor de protocollen 2001 en 2002, de heer 
B.J. Rozendaal. Hierbij is enkele malen assistentie verleend door een milieukundig medewerker. Een deel 
van de werkzaamheden is gecombineerd met de uitvoering van het nader asbestonderzoek. De 
grondwatermonsterneming is op 28 april 2016 uitgevoerd.

Voorafgaand aan de boorwerkzaamheden is er een locatie-inspectie verricht conform NEN 5740. De 
opgeboorde grond is beoordeeld op textuur, asbestverdachte materialen en andere antropogene 
bijmengingen. De uitgevoerde werkzaamheden en analyses zijn gebaseerd op de hiervoor genoemde 
onderzoeksstrategie. In de onderstaande tabel zijn de uitgevoerde werkzaamheden en het bijbehorende 
laboratoriumonderzoek weergegeven.

Tabel 3.1 Overzicht veldwerkzaamheden en laboratoriumonderzoek verkennend bodemonderzoek

Locatie Boringen Boringen met peilbuis Analyses grond Analyses grondwater

Slotemaker de 
Bruineweg 67/68 
te Haulerwijk

13 tot ca. 1.0 m-mv 1 tot 3.0 m-mv
2 tot 2,0 m-mv

4 x standaardpakket 1 x standaardpakket

standaardpakket grond: zware metalen (9 stuks), minerale olie. PAK (10 VROM) en PCB (7, som)
standaardpakket grondwater: zware metalen (9 stuks), minerale olie, aromaten en gechloreerde koolwaterstoffen

Ter afperking van een verontreiniging met PAK zijn er zes aanvullende boringen tot 2,0 m-mv verricht. De 
locaties van de boringen en de peilbuis zijn weergegeven op de als bijlage 2 bijgevoegde 
overzichtstekening.

3.3 Monsterneming en analyses grond en grondwater

De opgeboorde grond is bemonsterd per te onderscheiden bodemlaag, in trajecten van maximaal 0,5 m. 
Op basis van de terreinindeling, de grondsoorten en de zintuiglijke waarnemingen zijn monsters 
geselecteerd en samengesteld ter analyse. De mengmonsters van de grond zijn in het laboratorium 
samengesteld en geanalyseerd op het standaardpakket voor grond (drie stuks). De samenstelling van de 
mengmonsters is weergegeven in tabel 3.2 en op het analysecertificaat van de grond (bijlage 5).

Naar aanleiding van de aanvankelijk verkregen analyseresultaten zijn de separate grondmonsters van 
mengmonster M2 afzonderlijk onderzocht op PAK (vijf stuks). Verder zijn ter afperking van de aangetoonde 
verontreiniging met PAK zeven grondmonsters ingezet op PAK. Alle grondmonsters zijn opgenomen in 
tabel 3.2.

Het grondwater is bemonsterd conform protocol 2002. Het grondwater is geanalyseerd op het 
standaardpakket voor grondwater.

De grondmonsters en het grondwatermonster zijn in het laboratorium voorbehandeld conform de richtlijnen 
van AS3000. De analyses zijn uitgevoerd door het door de Raad van Accreditatie geaccrediteerde 
Testlaboratorium Omegam te Amsterdam.
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Tabel 3.2 Ingezette grondmonsters
Analysemonster Meetpunt Traject (cm-mv) Zintuiglijke waarnemingAnalyse
Ml (0,0-0,5) 01 0-50 zwak veenhoudend Standaardpakket

02 0-50 zwak veenhoudend
03 0-50 zwak veenhoudend
04 0-50 zwak veenhoudend
05 0-50 zwak veenhoudend
13 0-50 zwak veenhoudend

M2 (0,0-0,5) 06 0-50 zwak veenhoudend, resten wortelhoudend Standaardpakket
07 0-50 zwak veenhoudend, resten wortelhoudend
10 0-50 zwak veenhoudend. resten wortelhoudend
11 0-50 zwak veenhoudend
14 0-50 zwak veenhoudend, resten wortelhoudend

M3 (0,6-1,2) 02 70-110 Standaardpakket
03 70-120
06 60-110
14 80-110

06 (0.0-0.5) 06 0-50 zwak veenhoudend. resten wortelhoudend PAK 10 van VROM

07 (0,0-0,5) 07 0-50 zwak veenhoudend. resten wortelhoudend PAK 10 van VROM

10(0,0-0,5) 10 0-50 zwak veenhoudend, resten wortelhoudend PAK 10 van VROM

10(0,6-1,1) 10 60-110 PAK 10 van VROM

11 (0,0-0,5) 11 0-50 zwak veenhoudend PAK 10 van VROM

12(0,0-0,5) 12 0-50 zwak veenhoudend, resten wortelhoudend, 
zwak huisvuilhoudend. zwak asbesthoudend

Standaardpakket

14(0.0-0.5) 14 0-50 zwak veenhoudend. resten wortelhoudend PAK 10 van VROM

101 (0,0-0,5) 101 0-50 PAK 10 van VROM

102 (0,0-0,5) 102 0-50 PAK 10 van VROM

103 (0,0-0,5) 103 0-50 resten houthoudend PAK 10 van VROM

104 (0.0-0.5) 104 0-50 PAK 10 van VROM

105 (0.0-0.5) 105 0-50 sterk veenhoudend PAK 10 van VROM

106 (0,0-0,5) 106 0-50 resten veenhoudend. brokken leem houdend. PAK 10 van VROM
sporen puinhoudend

3.4 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen

Bij het verrichten van de boringen en het beschrijven van het opgeboorde en ontgraven materiaal is de 
bodem beoordeeld op kleur, textuur en zintuiglijk waarneembare verontreinigingen. De bodemopbouw is 
per boring/sleuf omschreven conform NEN 5104. De tijdens het nader asbestonderzoek in de bodem 
aangetroffen bijmengingen zijn eveneens opgenomen in deze paragraaf.

Uit de boorprofielen van de verrichte boringen blijkt dat de bodemopbouw als volgt kan worden 
samengevat:
- 0,0-0,7 m-mv: matig humeus, matig fijn zand (plaatselijk met bijmengingen);
- 0,5-1,3 m-mv: matig fijn zand (originele bodem);
- 1,3-3,0 m-mv: matig tot sterk zandig leem.

Uit de boorbeschrijvingen blijkt dat in de bodem nauwelijks bijmengingen aanwezig zijn. In de bovengrond 
van de boringen 08 en 09 zijn plasticresten aanwezig. Verder zijn zeer plaatselijk houtresten en puinsporen 
in de bodem aanwezig. In de bovengrond van boring 12 zijn zeven stukken asbestverdacht plaatmateriaal 
aangetroffen (totaal 1,9 kg). Verder is hier een lichte hoeveelheid huisvuil aanwezig Er lijkt hier sprake te 
zijn van een stortgat.
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Een uitgebreide beschrijving van de bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen is weergegeven in de 
boorprofielen, die zijn opgenomen in bijlage 4.

3.5 Veldmetingen grondwater

De grondwaterstand, de zuurgraad (pH), het elektrisch geleidend vermogen (EGV) en de troebelheid 
(NTU) zijn tijdens de grondwatermonsterneming in het veld gemeten De gegevens van de veldmetingen 
zijn opgenomen in tabel 3.3.

Tabel 3.3 Veldmetingen grondwater
Peilbuis Filterstelling Grondwaterstand Zuurgraad (pH) Ec (uS/cm) Troebelheid

(m-mv)(m-mv)___________________________(NTU)
_14__________2,0 - 3.0_________ 07___________________ 67_________________ 541 760

Uit tabel 3 3 blijkt dat geen van de gemeten waarden significant afwijkt van de waarden die gezien de 
natuurlijke omstandigheden verwacht kunnen worden. Wel is de NTU-waarde van het grondwater sterk 
verhoogd (> 10). Deze NTU-waarde heeft een signalerende functie (mate van troebelheid). In troebel water 
kunnen mogelijk onterecht hoge concentraties in het grondwater worden gemeten. Er is geen normatieve 
grens voor de NTU vastgesteld. De gemeten waarde hebben in dit geval wel aanleiding gegeven om extra 
controlestappen uit te voeren. Hieruit blijkt dat de monsterneming van het grondwater conform NEN 5744 
en bij een constante EC is uitgevoerd. De gemeten NTU-waarde heeft geen negatieve invloed op de 
kwaliteit van het onderhavige onderzoek. Herbemonstering van het grondwater is niet noodzakelijk. De 
gemeten concentraties in het grondwater geven een juist beeld.

3.6 Toetswijze en terminologie grond en grondwater

Bij de toetsing aan de achtergrond-, streef- en interventiewaarden volgens de Wet bodembescherming is in 
deze rapportage de volgende terminologie gebruikt.

Achtergrondwaarde (AW2000): de gehalten (grond) waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. 
In verontreinigde bodems is dit het gehalte dat moet worden bereikt om de functionele eigenschappen die 
de bodem voor mens, dier en plant heeft volledig te herstellen.

Streefwaarde (S): de concentraties (grondwater) waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In 
verontreinigde bodems is dit de concentratie die moet worden bereikt om de functionele eigenschappen die 
de bodem voor mens, dier en plant heeft volledig te herstellen.

Interventiewaarde (I): geeft de gehalten (grond) of concentraties (grondwater) aan waarboven de 
functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden 
verminderd. Volgens de Wet bodembescherming is er sprake van een geval van ernstige verontreiniging 
als meer dan 25 m3 bodemvolume grond- of sedimentverontreiniging boven de interventiewaarde is 
aangetoond Voor grondwater geldt dat als in meer dan 100 m3 bodemvolume de interventiewaarde wordt 
overschreden, er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging in de bodem. De spoedeisendheid 
van de sanering is in deze gevallen onder andere afhankelijk van de actuele risico’s van de ernstige 
verontreiniging in de bodem ten aanzien van de volksgezondheid, het ecosysteem en verspreiding via het 
grondwater. Indien er geen sprake is van actuele risico's, dan zijn saneringsmaatregelen niet spoedeisend.

Besluit bodemkwaliteit: ter bepaling van de toepasbaarheid van de grond buiten de huidige 
onderzoekslocatie zijn de resultaten in deze rapportage tevens indicatief getoetst aan het 
Besluit bodemkwaliteit (generieke kader). Aangezien er geen partijkeuring conform het 
Besluit bodemkwaliteit is uitgevoerd, kunnen aan de resultaten van deze toetsing niet dezelfde rechten 
worden ontleend als aan een partijkeuring die wel conform het Besluit bodemkwaliteit is uitgevoerd
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Getoetste analyseresultaten grond en grondwater

In tabel 3.4 is een overzicht weergegeven van de aangetoonde overschrijdingen in de onderzochte 
grondmonsters Tabel 3.5 bevat de overschrijdingen in het grondwater.

Tabel 3.4 Overschrijdingstabel grond
Analyse-
monster

Traject
(m-mv)

> AW (+index) > 1 (♦index) Indicatieve toetsing 
aan het BBK

Ml (0.0-0.5) 0.00 - 0.50 Nikkel [Ni] (0,05)

Zink [Zn] (0,22)

Molybdeen [Mo] (0.01)

Industrie

M2 (0 0-0.5) 0.00 - 0.50 Minerale olie C10 - C40 (0.01)

Zink [Zn] (0.1)

Kwik [Hg] (-)

Lood [Pb] (0.01)

PAK 10 VROM (0.79)

Industrie

M3 (0.6-1.2) 0.60-1,20 - - Altijd toepasbaar

06 (0,0-0,5) 0,00 - 0.50 PAK 10 VROM (0,02) -
07 (0,0-0,5) 0.00 - 0.50 PAK 10 VROM (0.06) -
10(0.0-0,5) 0.00 - 0,50 PAK 10 VROM (1.36)

10(0.6-1.1) 0.60-1,10 - -
11 (0,0-0,5) 0.00 - 0.50 -
12(0.0-0.5) 0.00 - 0.50 Minerale olie CIO-C40 (0,01)

Zink [Zn] (0.19)

Kwik [Hg] (-)

Lood [Pb] (0.03)

PAK 10 VROM (0.01)

Industrie

14(0.0-0.5) 0.00 - 0.50 PAK 10 VROM (0.04) -
101 (0.0-0.5) 0.00 - 0.50 - PAK 10 VROM (4.61)

102 (0.0-0.5) 0,00 - 0,50 PAK 10 VROM (0.06)

103 (0,0-0,5) 0,00 - 0.50 PAK 10 VROM (0,03)

104(0,0-0.5) 0.00 - 0.50 PAK 10 VROM (0.14)

105 (0.00.5) 0,00 - 0,50 -
106(0.0-0.5) 0.00 - 0.50 PAK 10 VROM (0.09)

Uit tabel 3 4 blijkt dat in de bovengrond van de boringen 10 en 101 een sterk verhoogd gehalte aan PAK is 
aangetoond (boven de interventiewaarde). In de overige onderzochte grondmonsters zijn maximaal licht 
verhoogde gehalten aangetoond (boven de achtergrondwaarden). Het gehalte aan PAK van 
mengmonster M2 wordt als matig verhoogd beschouwd (index > 0,5).

De bovengrond is indicatief beoordeeld als kwaliteitsklasse 'industrie’. De originele ongeroerde ondergrond 
is indicatief beoordeeld als kwaliteitsklasse altijd toepasbaar'.
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Tabel 3.5 Overschrijdingstabel grondwater
Peïlbuisnr. Filterdiepte > S (-Hndex) > I (-Hndex)

(m-mv)
14 2.0 - 3.0 Nikkel [Ni] (0,13)

Koper [Cu] (0.4)

Zink [Zn] (0.02)

Barium [Ba] (0.54)

Uit tabel 3.5 blijkt dat in het grondwater van peilbuis 14 maximaal licht verhoogde concentraties aan nikkel, 
koper, zink en barium zijn gemeten (boven de streefwaarden). De concentratie barium wordt als matig 
verhoogd beschouwd (index > 0,5).

De analysecertificaten zijn opgenomen als bijlage 5. De toetsingsresultaten met de bijbehorende 
toetsingswaarden zijn bijgevoegd als bijlage 6.

3.8 Ernst en omvang verontreiniging met PAK

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in de bovengrond ter plaatse van sleuf 10 en boring 101 een sterk 
verhoogd gehalte aan PAK is gemeten (boven de interventiewaarde). Met het onderzochte grondmonster 
van de bodemlaag 0,6-1,1 m-mv van sleuf 10 is de verontreiniging in verticale richting afgeperkt. In de ter 
horizontale afperking onderzochte grondmonsters van de boringen 102 t/m 106 zijn geen of maximaal licht 
verhoogde gehalten aan PAK aangetoond (boven de achtergrondwaarden). Hiermee is de sterke 
verontreiniging met PAK in horizontale richting eveneens in afdoende mate afgeperkt.

Op basis van de bovenstaande gegevens blijkt dat de sterke verontreiniging met PAK aanwezig is over een 
oppervlakte van 50 m2. Op basis van de boorbeschrijvingen blijkt dat de sterk verontreinigde laagdikte 
gemiddeld 0,55 m bedraagt. Op basis hiervan bedraagt de hoeveelheid sterk met PAK verontreinigde 
grond 27,5 m3. Hiermee is aangetoond dat er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging met 
betrekking tot PAK.

De omvang van de sterke verontreiniging met PAK is weergegeven op de als bijlage 2 bijgevoegde 
overzichtstekening.

Er zijn geen concrete aanwijzingen voor het ontstaan van deze sterke verontreiniging met PAK. Wij 
vermoeden dat deze is ontstaan als gevolg van het langdurig gebruik van de locatie. Op basis hiervan 
verwachten wij dat er sprake is van een historische verontreiniging (ontstaan voor 1987). In dat geval is er 
geen zorgplicht van toepassing. Op basis van het huidige gebruik (braakliggend, geen specifieke functie) 
verwachten wij geen onaanvaardbare risico’s.
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4 Nader asbestonderzoek (NEN 5707)

4.1 Onderzoeksstrategie

Vanwege de beschikbare informatie over de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal op het maaiveld 
is de locatie als verdacht beschouwd ten aanzien van de aanwezigheid van asbest. Hierdoor is er geen 
verkennende onderzoeksfase uitgevoerd, maar is er direct opgeschaald naar een nader asbestonderzoek. 
Het nader asbestonderzoek is uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie Vaststellen gemiddeld gehalte 
per RE’, zoals genoemd is in paragraaf 7.2 van NEN 5707 (augustus 2015). Hierbij is elke (kadastrale) 
kavel als een afzonderlijke ruimtelijke eenheid (RE) beschouwd, waardoor de RE’s, in afwijking op de 
norm, niet exact even groot zijn (735 m2 en 766 m2). Gezien het kleine verschil achten wij deze afwijking 
acceptabel. De bovengrond is als meest verdachte bodemlaag beschouwd. Het onderzoek heeft zich met 
name gericht op de actuele contactzone en ter plaatse van RE2 op het terreindeel van de voormalige 
bebouwing. Naar aanleiding van de veldwaarnemingen zijn als aanvulling op de genoemde strategie 
enkele aanvullende sleuven gegraven ter afperking van de visueel waargenomen verontreiniging.

4.2 Uitgevoerde werkzaamheden en analyses

Voorafgaand aan de uitvoering van de boor- en graafwerkzaamheden is er een maaiveldinspectie conform 
NEN 5707 verricht. Hierbij is specifiek aandacht besteed aan de aanwezigheid van asbestverdachte 
materialen op het maaiveld. De resultaten van de maaiveldinspectie zijn opgenomen in paragraaf 4.3.

De sleuven ten behoeve van het asbestonderzoek zijn met behulp van een hydraulische graafmachine 
(met overdruk en P3-filter) gegraven. In het kader van de veiligheid is er eveneens een decontaminatie-unit 
op de locatie geïnstalleerd. De gemiddelde lengte, breedte en diepte van de sleuven bedraagt circa 
2,0 m x 0,5 m x 1,0 m (I x b x d)). Sleuf 11 heeft een lengte van 4 m. Alle ontgraven bodemlagen zijn op 
locatie voorbehandeld door ze te harken (20 mm) en de grond daarna te zeven (16 mm). Hiertoe is de 
ontgraven grond gelijkmatig verspreid met behulp van een hark. Vervolgens is het materiaal geïnspecteerd 
op het voorkomen van asbestverdachte materialen. De asbestverdachte materialen zijn op locatie geteld, 
gewogen en verzameld voor analyse Door de voorbehandeling is de inspectie-efficiëntie van de ontgraven 
grond op 100% gesteld Na voorbehandeling is de grond bemonsterd voor een eventuele analyse op het 
gehalte aan asbest kleiner dan 16 mm. Hiertoe is per sleuf maximaal 50 kg materiaal gezeefd. Van de 
voorbehandelde grond is per RE een grondmonster samengesteld voor een analyse op het gehalte aan 
asbest < 16 mm. Daarnaast zijn naar aanleiding van zintuiglijke waarnemingen en/of afperking een drietal 
aanvullende grondmonsters ingezet op asbest < 16 mm. Een overzicht van de samenstelling van het 
onderzochte grondmonster (asbest < 16 mm) is weergegeven in tabel 4.2 (paragraaf 4.4). De inspectie- 
efficiëntie van de gezeefde grond is op 100% gesteld.

Tabel 4 1 Overzicht veldwerkzaamheden en laboratoriumonderzoek

Ruimtelijke eenheid Aantal sleuven Analyses grond* Analyses plaatmateriaal
(RE)

Bovengrond Ondergrond

RE1 6 1x asbest

RE2 10 3 x asbest 1x asbest 2 x asbestverzamelmonster

4.3 Resultaten maaiveldinspectie

De maaiveldinspectie is uitgevoerd bij voldoende daglicht, minder dan 10 mm/uur regen en meer dan 50 m 
zicht. Wij merken op dat het terrein deels is begroeid met gras. Er is geen vegetatie verwijderd Op basis 
van locatiespecifieke omstandigheden wordt de inspectie-efficiëntie op 70-90% geschat.

i
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Uit de resultaten van de maaiveldinspectie blijkt dat verspreid over het braakliggende terreindeel 
(voormalige bebouwing) in totaal vijf stukjes asbestverdacht plaatmateriaal zijn aangetroffen (totaal gewicht 
in het veld 104 gram). Verder zijn er geen asbestverdachte materialen op het maaiveld aangetroffen.

4.4 Monsterneming en analyses

De opgeboorde grond is bemonsterd per te onderscheiden bodemlaag, in trajecten van maximaal 0,5 m. 
Op basis van de terreinindeling, de grondsoorten en de zintuiglijke waarnemingen zijn grondmonsters 
verzameld en samengesteld ter analyse. De asbestmonsters zijn in het veld samengesteld van de 
voorbehandelde grond uit de verrichte sleuven. In totaal zijn vijf grondmonsters onderzocht op de 
aanwezigheid van asbest (< 16 mm). Deze grondmonsters zijn in het laboratorium voorbehandeld conform 
de richtlijnen van AS3000. Verder is van het tijdens de maaiveldinspectie aangetroffen asbestverdachte 
materiaal een asbestverzamelmonster ingezet. Van het aangetroffen asbestverdachte materiaal ter plaatse 
van sleuf 12 is eveneens een asbestverzamelmonster ingezet.

Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door het door de Raad van Accreditatie geaccrediteerde 
testlaboratorium Eurofins Omegam te Amsterdam. In tabel 4 2 is een overzicht opgenomen van de op 
asbest (< 16 mm) onderzochte grondmonsters.

Tabel 4.2 Overzicht samengestelde en onderzochte grondmonsters (asbest < 16 mm)
RE Monsternaam Monstercode Sleuven Traject

(m-mv)
Zintuiglijk asbest 
aangetroffen?

1 ASB RE1 1667403 01,02,03 en 05 0,0-0,5 Nee
1 ASB 12 (0.0-0.5) 1667401 12 0.0-0.5 Ja, 15 stukjes
1 ASB 12(0.6-1.1) 1667402 12 0.6-1.1 Nee
2 ASB RE2 1667404 06. 07.10 en 11 0,0-0,5 Nee
1/2 ASB 04. 08 en 13 1667400 04, 08 en 12 0.0-0.5 Nee

4.5 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen

Met betrekking tot de gemiddelde bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen verwijzen wij naar 
paragraaf 3.4. Hierna zijn enkel de zintuiglijke waarnemingen met betrekking tot de aanwezigheid van 
asbest in de bodem weergegeven.

In de bovengrond van sleuf 12 zijn vijftien stukjes asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen. Verder zijn 
in de bodem geen asbestverdachte materialen aangetroffen.

Een uitgebreide beschrijving van de bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen is weergegeven in de 
boorprofielen, die zijn opgenomen in bijlage 5.

4.6 Toetswijze en terminologie asbest

Bij de toetsing volgens de Wet bodembescherming is in deze rapportage de volgende terminologie 
gebruikt.

Asbest
De analyseresultaten van de asbestanalyse zijn getoetst aan de hergebruiksnorm. Voor de toetsing van het 
gehalte aan asbest zijn de streefwaarde en de interventiewaarde gelijkgesteld op 100 mg/kg totaal asbest 
ds gewogen (hergebruiksnorm). Het gehalte aan totaal asbest ds gewogen wordt bepaald door de amfibole 
concentratie (amosiet en crocidoliet) te vermenigvuldigen met een factor 10 en deze op te tellen bij de 
serpentijnconcentratie (chrysotiel).
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4.7 Bespreking resultaten en betrouwbaarheid

Hierna zijn de resultaten van het nader asbestonderzoek beschreven. De tijdens de voorbehandeling 
aangetroffen asbesthoudende materialen en de berekende asbestgehalten zijn weergegeven in tabel 4.3. 
De analysecertificaten zijn bijgevoegd als bijlage 5. Het asbestberekeningsblad is bijgevoegd als 
bijlage 8.

Sleuf 12
Ter plaatse van sleuf 12 zijn tijdens het harken in de bodemlaag O.O-O.S m-mv vijftien stukjes 
asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen met een totaalgewicht van 935 gram (droge massa). Na 
analyse in het laboratorium is gebleken dat er sprake is van één stukje cement met cellulosevezels met 
30-60% chrysotiel (op certificaat aangemerkt als hechtgebonden materiaal) en veertien stukjes 
cementgolfplaat met 10-15% chrysotiel (eveneens hechtgebonden materiaal). In het mengmonster van de 
fijne fractie (< 16 mm) is een totaal asbestgehalte van 320 mg/kg ds gemeten. Op basis van een 
concentratieberekening (bijlage 8) blijkt dat hier een gehalte van 522 mg/kg ds Totaal asbest gewogen 
aanwezig is.

Wij merken op dat de onder- en bovengrenzen van de 95%-betrouwbaarheidsinterval van de berekende 
concentraties van sleuf 12 boven de hergebruiksnorm liggen. Hiermee is het resultaat voldoende 
betrouwbaar. In tabel 4.3 is de concentratieberekening samengevat.

In het ondergrondmonster van sleuf 12 (originele bodem) is zowel zintuiglijk als analytisch geen asbest 
aangetoond. Dit monster beschouwen wij als representatief voor de gehele originele ondergrond van de 
locatie.

Algemeen
In de overige samengestelde en onderzochte grondmonsters zijn geen noemenswaardige 
asbestconcentraties aangetoond. Het mengmonster van de sleuven 06, 07, 10 en 11 (ASB RE2) bevat nog 
een concentratie van 2,2 mg/kg ds op basis van één stukje asbestcement, vlakke plaat (10-15% chrysotiel, 
hechtgebonden) in de fractie 4-8 mm.

Op basis van de resultaten van het asbestonderzoek blijkt dat enkel in de bovengrond ter plaatse van 
sleuf 12 sprake is van een verontreiniging met asbest. Gezien de overige waarnemingen is hier sprake van 
een stortgat, waarbij wij opmerken dat er wel sprake is van bodem (percentage bijmengingen < 50%). Al 
het aangetroffen asbest is hechtgebonden en bevat percentages chrysotiel variërend van 10-15% tot 
30-60%.

Vanwege de aangetoonde concentratieverschillen ter plaatse van de verschillende sleuven mogen de 
gehalten niet worden gemiddeld en dient er formeel uitgegaan te worden van het hoogst gemeten gehalte 
(worstcasescenario). De hergebruiksnorm voor asbest (100 mg/kg ds totaal gewogen) wordt ter plaatse 
van sleuf 12 overschreden, waarmee is aangetoond dat er sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging met betrekking tot de aanwezigheid van asbest. Echter, op basis van de resultaten 
van het mengmonster van de sleuven 04, 08 en 13 is de verontreiniging met asbest in de bovengrond ter 
plaatse van sleuf 12 in horizontale richting afgeperkt. Wij beschouwen de verontreiniging ter plaatse van 
sleuf 12 als een verontreinigingsspot van beperkte omvang (< 5 m3).

Tabel 4.3 Overzicht aangetroffen asbestverdachte materialen en berekende asbestconcentraties
Sleufnr. Diepte Aantal stukken Aantal stukken Asbest- Totaal asbest

(m-mv) tijdens harken/ tijdens zeven/ concentratie gewogen
aantal grammen aantal grammen (< 16 mm)

maaiveld 0,0-0,02 5st 84gr - - 1 mg/kg ds
120,0-0,5 7 st. 935 gr.:320 mg/kg ds 522 mg/kg ds

Wij merken op dat de berekende concentratie voor het maaiveld als indicatief beschouwd dient te worden.
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4.8 Risicobeoordeling

Uit de Circulaire bodemsanering 2013 blijkt het volgende:
- Ter plaatse van sleuf 12 is sprake van een verontreiniging met asbest boven de hergebruiksnorm 

(100 mg/kg ds Totaal asbest gewogen).
- Het is niet exact bekend wanneer het asbest in de bodem terecht is gekomen. Wij verwachten echter dat 

dit vóór 1993 heeft plaatsgevonden, waardoor er sprake is van een historische verontreiniging.
- De verontreiniging bevindt zich in de toplaag/bovengrond (tot maximaal 0,6 m-mv).
- Het asbest is enkel aanwezig in de bovenste 0,6 m van de bodem
- Er is een verticale afperking gerealiseerd.
- Het gehalte aan hechtgebonden asbest is kleiner dan 1000 mg/kg (Totaal gewogen ds).
- Er is geen sprake van niet-hechtgebonden materiaal en/of respirabele vezels.
- De locatie vervult in de huidige situatie geen specifieke functie en is grotendeels braakliggend en 

afgesloten met een hekwerk.
- Voor het huidige terreingebruik in statische toestand zijn er geen onaanvaardbare risico’s aanwezig.
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5 Gevalsdefinitie
In de Wet bodembescherming (artikel 1) is een geval van ernstige bodemverontreiniging gedefinieerd als 
een 'geval van ernstige bodemverontreiniging of dreigende verontreiniging van de bodem dat betrekking 
heeft op grondgebieden die vanwege die verontreiniging, de oorzaak of de gevolgen daarvan in 
technische, organisatorische en ruimtelijke zin met elkaar samenhangen'.

Ter plaatse van de locatie zijn twee verontreinigingen aangetoond, te weten:
- een verontreiniging met asbest ter plaatse van sleuf 12 (zogenaamde spot < 5 m3);
- een verontreiniging met PAK in de bovengrond van sleuf 10 en boring 101 (omvang 27,5 m3).

Van de locatie is bekend dat het voormalige woonhuis omstreeks 1910 is gebouwd. Er zijn geen gegevens 
bekend over bodembedreigende activiteiten die in het verleden op de locatie of ter plaatse van de 
aangrenzende percelen hebben plaatsgevonden. De locatie heeft altijd een woonfunctie gehad. Gezien het 
langdurige gebruik van de locatie is het aannemelijk dat de verontreinigingen vóór 1987 zijn ontstaan. Er is dus 
sprake van historische verontreinigingen.

Omdat deze verontreinigingen zowel in organisatorische als in ruimtelijke en technische zin met elkaar 
samenhangen, beschouwen wij beide verontreinigingen als één geval van ernstige bodemverontreiniging.
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6 Samenvatting, conclusie en aanbeveling
In opdracht van Oenema Infra, Milieu en Sloopwerken BV heeft MUG Ingenieursbureau een verkennend 
bodemonderzoek en een nader asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het perceel 
Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerwijk.

Situatie, aanleiding en doelstelling
Ter plaatse van de locatie was in het verleden bebouwing aanwezig in de vorm van een dubbele woning 
(nrs 67 en 68) Dit bouwwerk is recentelijk gesloopt. Na een terreininspectie blijkt dat op het maaiveld 
meerdere stukken asbestverdacht plaatmateriaal aanwezig zijn. De locatie is hierdoor als verdacht 
beschouwd ten aanzien van de aanwezigheid van asbest in de bodem. Omdat de asbestverdachte 
materialen nabij de erfgrens zijn aangetroffen, wordt de naastgelegen kavel eveneens als verdacht 
beschouwd ten aanzien van de aanwezigheid van asbest in de bodem. De aanwezigheid van dit 
asbestverdachte materiaal vormt de aanleiding tot de uitvoering van een nader bodemonderzoek. Het doel 
van het nader bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem met 
betrekking tot de aanwezigheid van asbest. Met de uitvoering van het onderzoek wordt duidelijk of er 
sprake is van een noemenswaardige verontreiniging met asbest in de bodem.

Ter bepaling van de algemene milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is er gelijktijdig een verkennend 
bodemonderzoek verricht. Naar aanleiding van de aanvankelijk verkregen resultaten is aansluitend een 
aanvullende onderzoeksinspanning verricht ter afperking van een verontreiniging met PAK in de grond. Het 
doel van het aanvullend onderzoek is inzicht verkrijgen in de ernst en de omvang van de aangetoonde 
verontreiniging met PAK in de grond.

Onderzoeksresultaten

Zintuiglijk
Ter plaatse van het braakliggende terreindeel (voormalige bebouwing) zijn op het maaiveld enkele 
asbesthoudende materialen aangetroffen. Verder is in de bodem van sleuf 12 asbesthoudend 
plaatmateriaal en een lichte hoeveelheid huisvuil aanwezig. Wij beschouwen dit als een stortgat. Verder 
zijn in de bodem plaatselijk lichte bijmengingen met plastic, hout en puin aanwezig (0-5%).

Analytisch verkennend en aanvullend bodemonderzoek
In de bovengrond van sleuf 10 en boring 101 is een sterk verhoogd gehalte aan PAK aangetoond (boven 
de interventiewaarde). In de overige onderzochte grondmonsters zijn maximaal licht verhoogde gehalten 
aangetoond (boven de achtergrondwaarden). Op basis van een omvangsbepaling blijkt dat er circa 27,5 m3 
sterk met PAK verontreinigde grond aanwezig is. Hiermee is aangetoond dat er met betrekking tot PAK 
sprake is van een geval van ernstige verontreiniging.

De bovengrond is indicatief beoordeeld als kwaliteitsklasse ‘industrie’. De originele ongeroerde ondergrond 
is indicatief beoordeeld als kwaliteitsklasse ‘altijd toepasbaar’.

In het grondwater ter plaatse van peilbuis 14 zijn maximaal licht verhoogde concentraties aan nikkel, koper, 
zink en barium gemeten (boven de streefwaarden). De concentratie barium wordt als matig verhoogd 
beschouwd (index > 0,5).

Nader asbestonderzoek
Naast de asbestverdachte materialen op het maaiveld ter plaatse van het braakliggende terreindeel zijn in 
de bodem ter plaatse van sleuf 12 eveneens asbesthoudende materialen aangetroffen. Al het aangetroffen 
asbest betreft hechtgebonden materiaal met een chrysotielgehalte dat varieert van 10-15% tot 30-60%. In 
het mengmonster van de fijne fractie is een totaal asbestgehalte van 320 mg/kg ds gemeten. Op basis van 
een concentratieberekening (bijlage 8) blijkt dat hier een gehalte van 522 mg/kg ds asbest aanwezig is. 
Vanwege de aangetoonde concentratieverschillen ter plaatse van de verschillende sleuven mogen de 
gehalten niet worden gemiddeld en dient er formeel uitgegaan te worden van het hoogst gemeten gehalte 
(worstcasescenario). De hergebruiksnorm voor asbest (100 mg/kg ds totaal gewogen) wordt ter plaatse 
van sleuf 12 overschreden, waarmee is aangetoond dat er sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging met betrekking tot de aanwezigheid van asbest. Echter, op basis van de resultaten 
van het mengmonster van de sleuven 04, 08 en 13 is de verontreiniging met asbest in de bovengrond ter
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plaatse van sleuf 12 in horizontale richting afgeperkt. Wij beschouwen de verontreiniging ter plaatse van 
sleuf 12 als een verontreinigingsspot van beperkte omvang (< 5 m3). In de overige grondmonsters zijn 
geen noemenswaardige asbestgehalten aangetoond.

Conclusie en aanbeveling
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er sprake van een tweetal verontreinigingen op de locatie, te weten:
- een verontreiniging met PAK in de bovengrond van sleuf 10 en boring 101 (omvang 27,5 m3);
- een verontreiniging met asbest in de bovengrond van sleuf 12 (omvang < 5 m3).

Wij beschouwen beide verontreinigingen als een historische verontreiniging en verwachten niet, gezien het 
huidige gebruik van de locatie (geen specifieke functie), dat er sprake is van onaanvaardbare risico's. Op 
basis van de technische, ruimtelijke en organisatorische samenhang is er sprake van één geval van 
ernstige bodemverontreiniging op de locatie.

De aanwezigheid van beide verontreinigingen (PAK en asbest) vormt een belemmering voor 
graafwerkzaamheden ten behoeve van de eventuele herinrichting van de locatie. Graafwerkzaamheden in 
sterk verontreinigde grond worden gezien als een sanerende handeling. Voorafgaand aan grondverzet 
dient er een beschikking te worden aangevraagd bij het bevoegd gezag. Wij adviseren hiervoor een 
BUS-procedure op te starten.

Algemeen
Indien grond vanaf de locatie wordt afgevoerd, is bij hergebruik elders het Besluit bodemkwaliteit van 
toepassing. Voor de toepassing van de grond elders dient toestemming te worden verkregen van het 
bevoegd gezag en kan onderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit gevraagd worden.

Toepassing van grond en baggerspecie elders dient voorafgaand aan de toepassing via het 
Meldpunt bodemkwaliteit gemeld te worden bij het desbetreffende bevoegd gezag 
(https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl) Ook tijdelijke opslag van grond en baggerspecie dient 
hier gemeld te worden.

Tot slot dient opgemerkt te worden dat de conclusie is gebaseerd op het vooronderzoek en de 
onderzoeksresultaten van dit onderzoek. Bij eventueel grondverzet dient men rekening te houden met 
mogelijk plaatselijk voorkomende (zintuiglijke) afwijkingen.
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Bijlage 3 Kadastrale gegevens



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 53109416

Om 25 m

Deze kaart is noordgencht

12345 Pefceetnumrier
25 Huisnummer

----------------  VastgesteWe kadastrale grens

---------------- Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens

----------------  Bebouwing
---------------- Overige topografie
Voor een eensluidend uittreksel. Apeldoorn, 25 maart 2016 
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

DONKERBROEK
K
1252 /\

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend
De Dienst voor hel kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor waaronder het auteursrecht er het databankenrecht
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Kadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake 
hypotheken en beslagen

Betreft: DONKERBROEK K 1252 25-3-2016
Slotemaker de Bruineweg 67 8433 ME HAULERWIJK 9:58:21

Uw referentie: 53109416
Toestandsdatum: 24-3-2016

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
Grootte:
Coördinaten:
Omschrijving kadastraal object: 
Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

Aantekening kadastraal object
LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND 
Ontleend aan:

DONKERBROEK K 1252 
7 a 35 ca 
219747-564631 
WONEN
Slotemaker de Bruineweg 67 
8433 ME HAULERWIJK 
Slotemaker de Bruineweg 68 
8433 ME HAULERWIJK 
29-3-1995

DONKERBROEK K 175 gedeeltelijk

\N BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN 
ATG 75207 d.d. 14-7-2011

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de 
Basisregistratie Kadaster.

Gerechtigde
EIGENDOM
Gemeente Ooststellingwerf 
•tOost 11
8431 LE OOSTERWOLDE FR
Postadres: Postbus: 38

8430 AA OOSTERWOLDE FR 
Zetel: OOSTERWOLDE
KvK-nummer: 01180311 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan: 84 DKB00/10448
Eerst genoemde object in DONKERBROEK K
brondocument:

niet (volledig) verwerkte brondocumenten
HYP4 ,67957/49 
HVP4 67957/28

d.d. 3-4-1989 
175

d.d. 22-3-2016 
d.d. 22-3-2016

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens 
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Kadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake 
hypotheken en beslagen

Betreft: DONKERBROEK K 1253 25-3-2016
Slotemaker de Bruineweg HAULERWIJK 10:30:40

Uw referentie: 53109416
Toestandsdatum: 24-3-2016

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
Grootte:
Coördinaten:
Omschrijving kadastraal object: 
Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend 
Basisregistratie Kadaster.

DONKERBROEK K 125.3 
7 a 66 ca 
219723-564634 
ERF - TUIN
Slotemaker de Bruineweg
HAULERWIJK
29-3-1995

DONKERBROEK K 1215 gedeeltelijk

in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Gerechtigde
EIGENDOM
Gemeente Ooststellingwerf 
'tOost 11
8431 LE OOSTERWOLDE FR
Postadres: Postbus: 38

8430 AA OOSTERWOLDE FR 
Zetel: OOSTERWOLDE
KvK-nummer: 01180311 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan: HYP4 7427/35 reeks LEEUWARDEN
d.d. 12-11-1993

Eerst genoemde object in DONKERBROEK K 1141 gedeeltelijk
brondocument:

niet (volledig) verwerkte brondocumenten
HYP4 67957/49 d.d. 22-3-2016
HYP4 67957/28 d.d. 22-3-2016

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens 
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Boring: 01 Boring: 02
Datum 20-04-2016
Boormeester B. Rozerxlaai

Datum: 20-04-2016
Boormeester B Roiendaal

.aas________________
Zand. matig ti|n rwak sdtKj. sterk 
numeus, iwak veentxjudend. 
donker zwartbruin, Graafmachine

Zand. matig lijn, zwak sitig. donker 
bruingeel. Graafmachine

grijsbruin, Graafmachine

Boring: 03 Boring: 04
Datum 20 04-2016
Boormeester B Rozerdaal

Datum 20-04-2016
Boormeester B Rozendaal

1

Zand. matig lan. zwak siltig. sterk 
humeus, zwak veenhoudend, 
donker zwartbruin. Graalmachme

: .................

50

-M

Zand. matig tan. zwak sJtig. donker ..................

3
bruingeel. Graafmachine

,00-:

'20 _ __'.■.■01

1

3

2----- aas
Zand. matig fijn, zwak jittig, sterk 
humeus. zwak veenboudend. 
donker zwartbruin, Graafmachine

Zand. matig f»n, zwak sdtig donker 
bruingeel. Graafmachine

Boring: 05 Boring: 06
Datum: 20-04-2016
Boormeester: 0 Rozendaal

Datum: 20-04-2016
Boormeester B Rozendaal

Zand. matig fijn. zwak silltg. sterk 
humeus. zwak veenboudend. 
donker zwartbruin Graafmachine

Zand, maag fijn, zwak srftig donker 
bruingeel. Graafmachme

2Saai
Zand. matig fijn. zwak siltig. sterk 
humeus, zwak veenhoudend, 
resten wortels, donker zwartbruin. 
Graafmachine

«
Zand, matig tan. zwak sittig donker 
bruingeel Graat mach me

Leem mal*] zandig, kcht 
grijsbruin. Graalmachme

2W

Projectnaam:
Projectcode:
Opdrachtgever.

Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerwijk 
53109416G
Oenema Infra. Milieu en Sloopwerken B V

getekend volgens NEN 5104



Bijlage: Boorprofielen
MUGW*

Infnlturtbufsu

Boring: 07 Boring: 08
Datum: 20-04-2016 Datum: 20-04-2016
Boormeester B Rozendaal Boormeester B Rozendaal

2___ feia*
Zand. matig fijn. zwak *ltig. stefk 
humeus. zwak neerhoudend 
resten «wilets. donker zwartbruin 
Graafmachine

J2----------------------------------Zand. matig tan zwak «mg donker 
bruingeel Graatmacheie

2--------ESUfi-----------------------------------
Zand. maag fw. zwak satig sterk 
humeus. zwak neerhoudend 

A resten wortels, resten plaste
donker zwartbruin. Graafmachine

_________________Zand. mahg fim. zwak srftig. donker 
bru*igeel. Graafmachine

i.

Boring: 09 Boring: 10
Datum 20-04-2016
Boormeester B Rozendaal

Datum 20-04-2016
Boormeester B Rozendaal

.........m Zand. matig fijn. zwak sMg. sterk ..................m

}-■■...1 . humeus. zwak veenhoudend
* resten wortels resten evasie 1* ^ donker zwartbruin Graafmachine 1Zand. matig fijn. zwak siibg. donker

2 brumgeel Graafmachine

’oo :

gaas
Zand. matig fir. zwak skTig, sterk 
humeus. zwak veer houdend 
resten wortels, donker zwartbruin 
Graalmachre

Zand mabg fim. zwak siltig donker 
brumgeef, Graafmachme

Boring: 11 Boring: 12
Datum: 20-04 2016 Datum 20-04-2016
Boormeester B Rozendaal Boormeester B Rozendaal

jjaa--------------------------------
Zand. mahg fm zwak sahg. sterk 
humeus. zwak veen houdend, 
donker zwartbruin. Graafmachine

Zand. mahg fim. zwak s*g donker 
brumgeel. Graaf machme

00

2-----2B-------------------------Zand. matig lim zwak sJtig sterk 
humeus. zwak veenhoudend 

▲ resten wortels, zwak
huisvu#>oudend. zwak 

^ asbesthoudend donker
------\ zwartbcum. Graafmachine

Zand. maog fijn. zwak s4tig donker 
brumgeel. Graafmachine

Projectnaam: Slotemaker De Brumeweg 67/68 te Haulerwijk
Projectcode: 53109416G
Opdrachtgever Oenema Infra. Milieu en Sloopwerken B V.

getekend volgens NEN 5104
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mugW*
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Boring: 13 Boring: 14
Datum: 20-04-2016 Datum. 20-04-2016
Boormeester B. Rozendaal Boormeester B Rozendat

Boring: 15

üias_______________________
Zand. matig (in. zwak silhq. sterk 
humeus. zwak veen houdend 
donker zwartbruin. Graal machine

Zand. matig ti|n. zwak siltig. donker 
bruingeel. Graafmachine

_Ü.

gras_________________________
Zand. matig lijn, zwak s<ltig. sterk 
humeus, zwak veer houdend, 
resten wortels, donker zwartbruin 
Edetmarboor

Zand. mahg ti|n, zwak silbg. donker 
bruingeel. Edelmanboor

Leem, matig zandig, sporen roest, 
hctt gnjsbmin Edelmanboor

Leem. sterk zandig, bcht grijsbruin. 
Edelmanboor

Datum 20-04-2016 Datum: 20-04-2016
Boormeester B Rozendaal Boormeester: B Rozendaal

2baas
Zand. matig fiin, zwak silbg, donker 
gnjsbrum Oraal mach me

Zand matig tun zwak silbg. donker 
bruingrijs. Graafmachine

2biaas
Zand. matig fqn. zwak silbg. donker 
gnjsbrum. Graaf machme

Zand. matig fm. zwak sktig donker 
bruirgnis Graalmachme

Boring: 101 Boring: 102
Datum: 17-05-2016 Datum: 17-05-2016
Boormeester B Rozendaal Boormeester B Rozenda;

o----- fcaak------------------------
Zand. matig tin. zwak sktg matig 
humeus, donker gnjsbrum. 
Edelmanboor

Zand. matig tim. zwak skU). sterk 
humeus. zwak veenhoudend 
donker zwarferum. Edeknantsoor

Zand. matig tin. zwak skbg. sporen 
roest, donker bruingeel. 
Edelmanboor

Zand. mabg lijn zwak skbg. zwak 
steenhoudend zwak 
loomhoudend Ucht bruingeel. 
Edelmanboor

2----- 902-------------------------Zand. matig f«n. zwak siltig matig 
humeus. donker grijsbruin, 
Edelmanboor

Zand. mabg lm. zwak siltig sporen 
roest, donker brumgeel 
Edelmanboor

Leem. mabg zandig, zwak 
steenhoudend kcht brumgeel 
Edelmanboor

Projectnaam:
Projectcode:
Opdrachtgever:

Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerwijk 
53109416G
Oenema Infra, Milieu en Sloopwerken B V.

getekend volgens NEN 5104



Bijlage: Boorprofielen
mugW*
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Boring: 103 Boring: 104
Datum. 17-05-2016 Datum 17-05-2016
Boormeester: B Rozendaal Boormeester B Rozendaz

°tMd£
Zand matig fijn. zwak sitiQ. matig 
humous. resten hout. donker 
grijsbruin. Edetmanboor

Zand. mabg f^n. zwak »lt>g. sporen 
roest, donker brumgeei. 
Edetmanboor

steenhoudend. licht brumgeei. 
Edetmanboor

2fiaat------------------------------
Zand. matig fijn. zwak sittig, matig 
humeus. donker gnjsbrum. 
Edetmanboor

Zand. mawj hin. zwak sittig. sporen 
roest, donker brumgeei 
Edetmanboor

Leem, matig zandig, zwak 
steenhoudend Scht brumgeei. 
Edetmanboor

Boring: 105 Boring: 106
Datum: 26-05-2016
Boormeester B Rozendaal

Datum: 26-05-2016
Boormeester 8 Rozendaal

2----- Miacd----------------------
Zand. matig fqn. zwak sittig, matig 
humeus. sterk veenhouderd. 
donker grijsbruin, Edelmanboor

Zand. matig ti|n, zwak siltig. sporen 
roest, donker bruingeel 
Edetmanboor

Leem. matig zandig, zwak 
steenhoudend licht brumgeei 
Edetmanboor

ü£_

2___ fraa-
Zand. mabg fijn. zwak sflbg. zwak 
humeus resten veen. brokken 
leem. sporen puin. donker 
grijsbruin. Edelmanboor

Zand matig fiin. zwak sittig, sporen 
roest, donker bruingeel. 
Edetmanboor

I±2-----------------------------
Leem. matig zandig, zwak 
steenhoudend. fcchl brumgeei 
Edelmanboor

zoo

Projectnaam:
Projectcode:
Opdrachtgever:

Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerwijk 
53109416G
Oenema Infra. Milieu en Sloopwerken B.V.

getekend volgens NEN 5104
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grind
fo°o°o°o°r^ Gr,n<^•

b o o o o o cl.1 i_o o o o o oj J PQQQQOdI

o m> u u m • • ►000004• 
P o O O O o].ï,

IbV'roo^.-.-.iLo_o.o_q.oj • \

zand

veen

Grind, zwak zandig 

Grind, matig zandig 

Grind, aterk zandig

Grind, uiterst zandig

Eül

[=1

Zand, kleiig

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand. sterk siltig

Zand, uiterst siltig

Veen, mmeraalarm

klei

leem

»* Klei, sterk zandig

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

HJ

]

1

1

geur
O geen geur 

€> zwakke geur 

^ matige geur

♦ sterke geur

♦ uiterste geur

olie
O geen olie-water reactie 

O zwakke olie-water reactie 

S matige olie-water reactie

5 sterke olie-water reactie

♦ uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde 
0 >0 

8 >1 

3 >10 

£ >100 

>1000
6 >10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

zwak humeus
0 volumering

matig humeus overig
▲ bijzonder bestanddeel

sterk humeus i Gemiddeld hoogste grondwaterstand

w grondwaterstand

zwak grindig
♦ Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib
matig grindig

water
sterk grindig

peilbuis

blinde buis

casing

hoogste grondwaterstand 
gemiddelde grondwaterstand 
laagste grondwaterstand

zand afdichting

benton iet mikolielldei afdichting

grind afdichting 

filter
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MUG Ingenieursbureau b.v. 
T a v. de heer A.J. Kooistra 
Postbus 136 
9350AC LEEK

Uw kenmerk 
Ons kenmerk 
Validaberef.

53109416G-Slotemaker De Brumeweg 67/68 te Haulerw
Project 588079
588079_certficaat_v1
JIGB-SXUZ-DMVO-VNFI
3 tabel(len) + 4 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Opdrachtverificatiecode
Bijlage(n)

Amsterdam, 28 april 2016

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

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

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins 
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde 
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit 
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de 
accreditatieprogramma’s/schema’s en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw 
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van 
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

i (

Ing. J. Tukker 
Manager productie

Op dit cerjficaai zijn onze aigemene voorwaaraen var •oepassing 
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geneel vorder gereproduceerc

Nederland

Eurofins Omegam B.V 
H.J.E. Wenckbachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 588079
Project omschrijving : 53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
1667408 = 12(0,0-0,5)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum :
Monstercode :
Matrix :

20/04/2016
21/04/2016
21/04/2016
1667408
Grond

Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1
S soort artefact nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek • fysisch
S droogrest (asbest verdacht) %
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds)

75,8
6,7
6,2

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 70
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,35
S kobalt (Co) mg/kg ds <3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 23
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,13
S lood (Pb) mg/kg ds 49
S molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 6
S zink (Zn) mg/kg ds 140

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 170

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds <0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,16
S anthraceen mg/kg ds 0,06
S fiuoranteen mg/kg ds 0,39
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,20
S chryseen mg/kg ds 0,27
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,16
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,21
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,17
S indeno( 1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,20
S som PAK (10) mg/kg ds 1,9

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB-28 mg/kg ds <0,001
S PCB-52 mg/kg ds <0,001
S PCB-101 mg/kg ds <0,001
S PCB-118 mg/kg ds <0,001
S PCB-138 mg/kg ds < 0,001
S PCB-153 mg/kg ds < 0,001
S PCB-180 mg/kg ds < 0,001
S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005

Oit anaiyse-certificaat .nciuwef vooroiac en eventuele o<|iage(n). mag mei andere dan m zijn geheel *oraen gereoroduceerd 
- De met een Q- gemerkte ana.yses zijn door RvA geaccrediteerd f registratienummer l_086)

De met een S' gemerkte analyses zijn op oasis van net scnema AS 3000 geaccrediteerd 
Opdrachtvenficatiecode JIGB-SXUZ-DMVOVNFI Ref 588079 certificaat _v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code 588079
Project omschrijving 53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw
Opdrachtgever MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
1667385 = M1 (0,0-0,5)
1667386 = M2 (0.0-0.5)
1667387 = M3 (0,6-1.2)

Opgegeven bemonsteringsdatum 20/04/2016 20/04/2016 20/04/2016
Ontvangstdatum opdracht 21/04/2016 21/04/2016 21/04/2016
Startdatum 21/04/2016 21/04/2016 21/04/2016
Monstercode 1667385 1667386 1667387
Matrix Grond Grond Grond

Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact 3 <1 <1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 53,8 71,4 80,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 20,0 12,5 3,2
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 6,7 2,7 2,4

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 42 47 <20
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,26 0,41 <0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 <3,0 <3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 14 16 <5,0
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,07 0,22 <0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 32 43 <10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds 3,3 <1,5 <1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 18 5 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds 190 110 <20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 190 280 <35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,05 <0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,08 1,8 <0,05
S anthraceen mg/kg ds <0,05 0,80 <0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,20 9.9 <0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,17 5,6 <0,05
S chryseen mg/kg ds 0,22 5,1 <0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,15 3,4 <0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,18 5,7 <0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,11 3,1 <0,05
S indeno(1,2.3-cd)pyreen mg/kg ds 0,15 4,3 <0,05
S som PAK (10) mg/kg ds 1,3 40 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB-28 mg/kg ds < 0,001 <0,001 < 0,001
S PCB-52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB-101 mg/kg ds <0,001 0,001 < 0,001
S PCB-118 mg/kg ds <0,001 <0,001 < 0,001
S PCB-138 mg/kg ds <0,001 0,003 < 0,001
S PCB-153 mg/kg ds <0,001 0,002 < 0,001
S PCB-180 mg/kg ds <0,001 0,001 <0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,009 0,005

Dit analyse-certificaat nclusief voorwad en eventuele ö.|iage(n; mag n«t anders dan in o|n geneel *orden gereoroduceera
- De met een Q’ gemerkte analyses iijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086)
- De met een S gemerkte analyses zijn oc oasis /an net scnema AS 30CC geaccrediteerd

Opdrachtvenficatiecode JIGB-SXUZ-OMVO-VNFI Ret 588079_certif»caat_v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code 
Project omschrijving 
Opdrachtgever

588079
53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw 
MUG Ingenieursbureau b.v.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen 

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met 
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe203)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het 
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte 
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij 
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat 
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepspara meters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Dit anaiyse-certificaa!. inclusief voorblad en eventuele bijlage(n). mag niet anders dan in zijn geneel -vorder gereproduceerc

Opdrachtverificatiecode: JIGB-SXUZ-DMVO-VNFI Ref : 588079 certificaat vl
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Oliechromatogram 1 van 4

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1667408
Project omschrijving : 53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw
Uw referentie : 12(0,0-0,5)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > CIO-C19 4%
2) fractie C19-C29 21 %
3) fractie C29 - C35 66 %
4) fractie C35-< C40 10%

minerale olie gehalte: 170 mg/kg ds

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond 
Voorbewerking AP04 
Voorbewerking water 
Analyse 
Interpretatie

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

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

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

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven

D't analysecertificaat, nclusief voorblad en eventuele oijlage{n). mag met anders dan m zijn geneei worden gereoroduceerc

Opdrachtvenficatiecode: JIGB-SXUZ-DMVO-VNFI Ref 588079 certificaat v1
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OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1667385
Project omschrijving : 53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw
Uw referentie : M1 (0,0-0,5)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > CIO - C19 5%
2) fractie Cl9 - C29 17%
3) fractie C29 - C35 77%
4) fractie C35-< C40 2%

minerale olie gehalte: 190 mg/kg ds

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond 
Voorbewerking AP04 
Voorbewerking water 
Analyse 
Interpretatie

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

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract

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

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Oü analyse-certificaat. inclusief voorblaa en eventuele öi|!age(n). mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd

Opdrachtvenfica tiecode: JIGB-SX UZ -DM VO-VN Fl Ref 588079_certficaat_v1
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Oliechromatogram 3 van 4

OUE-ONDERZOEK 

Monstercode : 1667386
Project omschrijving : 53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw
Uw referentie : M2 (0,0-0,5)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

1) fractie >C10-C19 7%
2) fractie C19-C29 39%
3) fractie C29 - C35 46 %
4) fractie C35-<C40 8%

minerale olie gehalte: 280 mg/kg ds

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond 
Voorbewerking AP04 
Voorbewerking water 
Analyse 
Interpretatie

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

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

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

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit anaiyse-certificaat inclusief voorbad en eventuele öijlage(n). •nag niet anders dar m zijn geheel worden gereoroduceera

Opdrachtvenficattecode JIGB-SXUZ-DMVO-VNFI Ref 588079_cert.ficaat_v1
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Oliechromatogram 4 van 4

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1667387
Project omschrijving : 53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw
Uw referentie : M3 (0,6-1,2)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

1_________ |_________2 ,3,4

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds
oliefracteverdeling

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond 
Voorbewerking AP04 
Voorbewerking water 
Analyse 
Interpretatie

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

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

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

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Ot analyse-certificaat, nciusief voorblad er eventuele bijlage(n). mag niet anders dan in zi|p geneei worden gereproduceerd

Opdrachtvenficatiecode JIG8-SXUZ-DMVO-VNFI Ref 588079_certificaat_v1
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Bijlage 1 van 2

ANALYSECERTIFICAAT

Project code
Project omschrijving 
Opdrachtgever

588079
53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw 
MUG Ingenieursbureau b.v.

Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

1667408 12(0.0-0,5) 12(0.0-0.5) 2093179AA

1667385 M1 (0,0-0,5) 01 0-0.5 2127096AA
02 0-0.5 2126198AA
03 0-0.5 2126199AA
04 0-0.5 2126201AA
05 0-0.5 2126200AA
13 0-0.5 2127299AA

1667386 M2 (O.O-O.S) 06 0-0.5 2126600AA
07 0-0.5 2126190AA
10 0-0.5 2126167AA
11 0-0.5 2126202AA
14 0-0.5 2127302AA

1667387 M3 (0,6-1,2) 02 0.7-1.1 2126665AA
03 0.7-1.2 2126663AA
06 0.6-1.1 2126197AA
14 0.8-1.1 2127294AA

Dit anaiyse-certificaat. inclusief voorblad en eventuele bijlagefn). -nag n»et anders dan in zijn geheel morden gereproduceerd

Opdrachtverrficatiecode JIGB-SXUZ-DMVO-VNFI Ref 588079_certificaat_v1
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Bijlage 2 van 2

ANALYSECERTIFICAAT

Project code
Project omschrijving 
Opdrachtgever

588079
53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw 
MUG Ingenieursbureau b.v.

Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het 
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het 
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het 
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Nemen steekmonster 
Droogrest (asbest verdacht) 
Organische stof (gec. voor lutum) 
Lutumgehalte (pipetmethode) 
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)

Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)
Minerale olie (florisil clean-up)
PAKs
PCBs

Conform AS3000 en NEN-EN 16179 
Conform AS3010 prestatieblad 2
Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754 
Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753 
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN 
6961
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
Conform AS3010 prestatieblad 7 
Conform AS3010 prestatieblad 6 
Conform AS3010 prestatieblad 8

Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het 
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het 
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het 
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Samplemate
Droogrest
Organische stof (gec. voor lutum) 
Lutumgehalte (pipetmethode) 
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)

Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)
Minerale olie (florisil clean-up)
PAKs
PCBs

Conform AS3000 en NEN-EN 16179 
Conform AS3010 prestatieblad 2
Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754 
Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753 
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN 
6961
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
Conform AS3010 prestatieblad 7 
Conform AS3010 prestatieblad 6 
Conform AS3010 prestatieblad 8

Dit analyse-cemficaat. inclusief voorolad en eventuele bijlage(n). mag met anders dan in zijn gehee. morden gerecroduceerd

Opdrachtvenficatiecode JIGB-SXUZ-DMVO-VNFI Ref 588079_certificaat vl
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MUG Ingenieursbureau b.v. 
T.a.v. de heer A.J. Kooistra 
Postbus 136 
9350AC LEEK

Uw kenmerk : 53109416G-Slotemaker De Brumeweg 67/68 te Haulerw
Ons kenmerk : Project 590088
Validatieref. : 590088_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode: CNAZ-WDTT-GJVO-XMID
Bijlage(n) : 3 tabet(len) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 10 mei 2016

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

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

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins 
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde 
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit 
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de 
accreditatieprogramma’s/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd Ik vertrouw 
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van 
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker 
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing 
0»t anaiyse<ertificaat mag niet anders dan in zijn geneel worden gereproduceerd

Eurofins Omegam B.V. T +31-{0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E Wenckbachweg 120 F ♦31-<0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTWnr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654
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Tabel 1 van 3

ANALYSECERTIFICAAT 
Project code ~ r 590088
Project omschrijving : 53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties 
1865451 =06(0,0-0,5) 
1865452 =07 (0,0-0,5) 
1865453 = 10(0,0-0,5)

Opgegeven bemonsteringsdatum 20/04/2016 20/04/2016 20/04/2016
Ontvangstdatum opdracht 02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016
Startdatum 02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016
Monstercode 1865451 1865452 1865453
Matrix Grond Grond Grond

Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact 9 <1 <1 <1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 59,3 64,7 83,1

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,05 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,29 0,46 3,8
S anthraceen mg/kg ds 0,10 0,17 1,2
S fluoranteen mg/kg ds 0,58 1,2 17
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,30 0,60 9,1
S chryseen mg/kg ds 0,39 0,68 9,2
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,21 0,44 5,9
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,27 0,58 9,8
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.17 0,39 5,0
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,23 0,42 6,1
S som PAK (10) mg/kg ds 2,6 5,0 67

- De met een S' gemerxte analyses zijn op oasis van net schema AS 3000 geaccrediteerd
Opdrachtvenficatiecode CNAZ-WDTT-GJVO-XMID

Dit anaiyse-certificaat. inclusief voorblad en eventuele bijlage(n). mag niet anders dan t zijn geneel worden gereoroduceerd
De met eer 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086)

Ref 590088 certificaat _v1
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Tabel 2 van 3

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 590088
Project omschrijving : 53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw
Opdrachtgever MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
1865454 = 11 (0,0-0.5)
1865455 = 14(0.0-0.5)

Opgegeven bemonsteringsdatum 20/04/2016 20/04/2016
Ontvangstdatum opdracht 02/05/2016 02/05/2016
Startdatum 02/05/2016 02/05/2016
Monstercode 1865454 1865455
Matrix Grond Grond

Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact 9 < 1 <1
S soort artefact nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 79,9 77,9

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,05
S fenantreen mg/kg ds <0,05 0,25
S anthraceen mg/kg ds <0,05 0,15
S fluoranteen mg/kg ds 0,07 0,78
S benzo(a)antraceen mg/kg ds <0,05 0,40
S chryseen mg/kg ds 0,05 0,55
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds <0.05 0,36
S benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,05 0,46
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,05 0,39
S indeno(1,2.3-cd)pyreen mg/kg ds <0,05 0,49
S som PAK (10) mg/kg ds 0,40 3,9

Ot anaiyse-cerificaat. ncius*ef voooiad en eventuele oiilage(n)1 nnag niet anders dan in njn geheel *orden ge'eDroduceerd 
3e met eer Q' gemerkte analyses zi|n door RvA geaccrediteerd registratienummer 1086)

■ Oe met eer S gemerkte anaiyses zijn oo oasis van net scnema AS 3C00 geaccrediteerd
Opdrachtvenficatiecode CNAZ-WOTT-GJVO-XMID Ref 590088.certificaat _v1
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Tabel 3 van 3

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 590088
Project omschrijving : 53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw
Opdrachtgever MUG Ingenieursbureau b.v.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groep spa ra meters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Ot anaiyse-certificaat. mctusjef /oorüiad en eventuele bijlage(n). mag niet anders dan n zijn geneei worden gereoroduceerd

Opdrachtverificatiecode CNAZ-WDTT-GJVO-XMID Ref.: 590088_certificaat_v1
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Bijlage 1 van 3

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code : 590088
Project omschrijving 53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

eurofins
Omegam

Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen
De onderstaande constateringen) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en 
conserveringstenmijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: "Er zijn 
verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport 
mogelijk hebben beïnvloed." Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal 
onderdeel van dit analyse-certificaat.

Uw referentie : 06 (0,0-0,5)
Monstercode : 1865451

Opmerking(en) by analyse(s):
Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

tenmijn is ontvangen.

Uw referentie : 07 (0,0-0,5)
Monstercode : 1865452

Opmerking(en) by analyse(s):
Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Uw referentie : 10(0,0-0,5)
Monstercode : 1865453

Opmerking(en) by analyse(s):
Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Uw referentie : 11 (0,0-0,5)
Monstercode : 1865454

Opmerking(en) by analyse(s):
Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Uw referentie : 14(0,0-0,5)
Monstercode : 1865455

Opmerking(en) by analyse(s):
Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Dit aralyse-ceajficaat. inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag met anders dan in zijn geheel worden gereoroduceerd 

Opdrachtverificatiecode: CNAZ-WDTT-GJVO-XMID Ref 590088_certif»caat_v1
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Bijlage 2 van 3

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code : 590088
Projectomschrijving : 53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

1865451 06 (0.0-0.5) 06 0-0.5 2126600AA

1865452 07(0.0-0,5) 07 0-0.5 2126190AA

1865453 10(0,0-0.5) 10 0-05 2126167AA

1865454 11 (0.0-0,5) 11 0-0.5 2126202AA

1865455 14(0,0-0.5) 14 0-0.5 2127302AA

Dit analyse-certifcaat. inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan m ajn geneei worden gereoroduceerc

Opdrachtverrficatiecode: CNAZ-WDTT-GJVO-XMID Ref 590088_certrficaat vl



£■* eurofins
Omegam

CbL —
aiinMl Bi

Bijlage 3 van 3

ANALYSECERTIFICAAT

Project code
Project omschrijving 
Opdrachtgever

590088
53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw 
MUG Ingenieursbureau b.v.

Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het 
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het 
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het 
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6

Ot analyse-certificaat. nciusief voorblad er eventuele »jlage(n) mag niet arcers dan r ajn geneei worden gereproduceerd

Opdrachtverrficatiecode CNAZ-WDTT-GJVO-XMID Ref 590088_certiftcaat_v1
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MUG Ingenieursbureau b.v. 
T a v. de heer A.J Kooistra 
Postbus 136 
9350AC LEEK

Uw kenmerk 
Ons kenmerk 
Validatieref.
Opdrachtverificatiecode
Bijlage(n)

53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw 
Project 592274
592274_certificaat_v1 
VKJC-P8BC-XPGC-JWGZ 
2 tabel(len) ♦ 3 bij!age(n)

Amsterdam, 23 mei 2016

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

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

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins 
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde 
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit 
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de 
accreditatieprogramma's/schema’s en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw 
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van 
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker 
Manager productie

Op dit certificaat ojn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Oit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereoroduceerd

Eurofins Omegam B.V. T ♦31-<0)20-597 66 80 
F +31-<0)20-597 66 89

IBAN NL 16 BNPA 0227667980 
BIC BNPANL2A 
BTW nr. NL8139.67.132.B01 
KvK nr 34215654

H.J.E. Wenckbachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com
Nederland www.omegam.nl
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Tabel 1 van 2

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 592274
Project omschrijving : 53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties 
1968167 = 10(0.6-1,1)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/04/2016
Ontvangstdatum opdracht 13/05/2016
Startdatum 13/05/2016
Monstercode 1968167
Matrix Grond

Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1
S soort artefact nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 81,2

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds <0,05
S fenantreen mg/kg ds <0,05
S anthraceen mg/kg ds <0,05
S fluoranteen mg/kg ds <0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds <0,05
S chryseen mg/kg ds <0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds <0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds <0,05
S som PAK (10) mg/kg ds 0,35

Dit anaiyse-ceiificaat. nclusief *oor$iad er eventuele öijlage(n). mag met anders dan in zijn geneel worden gereoroduceera
- De met een Q’ gemerkte analyses zi|n door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086)

De met een S gemerkte analyses zijn oo oasis van net scnema AS 3000 geaccrediteerd 
Opdrachtvenficatiecode VKJC-P8BC-XPGC-JWGZ Ref 592274_certit»caat_v 1
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Tabel 2 van 2

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 592274
Project omschrijving : 53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Oit anaiyse-certificaat. riclusief voorblad en eventuele b]iage{n). mag n»ei anders dan in zijn geheel *oroen gereoroducee'O

Opdrachtvenficatiecode VKJC-P8BC-XPGC-JWGZ Ref 592274 certificaat vl
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M'HBijlage 1 van 3

ANALYSECERTIFICAAT

Project code
Project omschrijving 
Opdrachtgever

592274
53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw 
MUG Ingenieursbureau b.v.

Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen
De onderstaande constateringen) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en 
conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: "Er zijn 
verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport 
mogelijk hebben beïnvloed.''Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal 
onderdeel van dit analyse-certificaat.

Uw referentie : 10(0,6-1,1)
Monstercode : 1968167

Opmerking(en) by analyse(s):
PAKs: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.
Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Dit analyse-certificaat, nclusief voorblad er eventuele bi|lage(n). mag niet anders dan <n zijn geheel worden gereproduceerd

Opdrachtverificatiecode VKJC-PBBC-XPGC-JWGZ Ref 592274_certificaat_v1
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Bijlage 2 van 3

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code : 592274
Project omschrijving : 53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

1968167 10(0,6-1,1) 10 0.6-1.1 2126196AA

Dit analyse-ceniflcaat. inclusief A)ort)iaa en eventuele bi|lage(n), mag met anders dan in zijn geneei «vorder gereoroduceerd

Opdrachtverificatiecode VKX-PBBC-XPGC-JWGZ Ref 592274 certificaat v1
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Bijlage 3 van 3

ANALYSECERTIFICAAT

Project code
Project omschrijving 
Opdrachtgever

: 592274
53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw 

: MUG Ingenieursbureau b.v.

Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het 
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het 
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het 
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6

Dtt analyse-certificaat. inclusief voorblad en eventuele Si|lage(n). mag niet anders dan m Bjn geneel worden, gereoroduceerd

Opdrachtverificatiecode VKJC-PBBC-XPGC-JWGZ Ref 592274 certificaat v1
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MUG Ingenieursbureau b.v. 
T.a.v. de heer A.J. Kooistra 
Postbus 136 
9350AC LEEK

Uw kenmerk 
Ons kenmerk 
Validatieref.

53109416G-Slotemaker De Brumeweg 67/68 te Haulerw
Project 592627
592627_certficaat_v 1
GKLY-RHDO-GVXZ-MDUE
3 tabel(len) + 2 bijlage<n)

Opdrachtverificatiecode
Bijlage(n)

Amsterdam, 24 mei 2016

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de 
door u aangeboden monsters

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

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins 
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde 
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit 
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de 
accreditatieprogramma's/schema’s en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw 
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van 
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker 
Manager productie

Op dit certificaat zijp onze algemene voorwaarden var toepassing 
Dit analyse-certificaat mag niet anders dar n zijn geneel worden gereproduceerd

Eurofins Omegam B.V T +31-(0)20-597 66 80 
F +31-(0)20-597 66 89

IBAN NL 16 BNPA 0227667980 
BIC BNPANL2A 
BTW nr. NL8139.67.132.B01 
KvK nr. 34215654

H.J.E. Wenckbachweg 120 
NL-1114 AD Amsterdam-Dt 
Nederland
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com 
Nederland www.omegam.nl
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Tabel 1 van 3

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 592627
Project omschrijving : 53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties 
2065437 = 101 (0,0-0,5)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 
Ontvangstdatum opdracht :
Startdatum :
Monstercode :
Matrix

17/05/2016
17/05/2016
17/05/2016
2065437
Grond

Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g <1
S soort artefact nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 82,6
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 6,0

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds <0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,82
S anthraceen mg/kg ds 7,7
S fluoranteen mg/kg ds 33
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 36
S chryseen mg/kg ds 47
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 21
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 18
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 7,1
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 8,6
S som PAK (10) mg/kg ds 180

Dit anaiyse-certificaai. inclusief voorblad en eventuele &i|iage(n), mag met anders dan .n zijn geneei worden gereproduceerd 
• De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

De met een s gemenue analyses zijn op oasis van net scnema AS 3000 geaccrediteerd
Opdrachtverificatiecode GKLY-RHDO-GVXZ-MDUE Ref 592627_certificaat_v1
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Tabel 2 van 3

ANALYSECERTIFICAAT 

592627
53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw 
MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties 
2065438 = 102 (0,0-0,5)
2065439 = 103 (0,0-0,5)
2065440 = 104(0,0-0,5)

Project code 
Project omschrijving 
Opdrachtgever

Opgegeven bemonsteringsdatum 17/05/2016 17/05/2016 17/05/2016
Ontvangstdatum opdracht 17/05/2016 17/05/2016 17/05/2016
Startdatum 17/05/2016 17/05/2016 17/05/2016
Monstercode 2065438 2065439 2065440
Matrix Grond Grond Grond

Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact 9 < 1 <1 <1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 81,5 81,9 82,9

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,05 <0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,45 0,32 0,62
S anthraceen mg/kg ds 0,14 0,12 0,18
S fluoranteen mg/kg ds 0,98 0,58 1,4
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,46 0,29 0,79
S chryseen mg/kg ds 0,51 0,40 0,96
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,30 0,28 0,60
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,45 0,29 0,81
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,31 0,21 0,60
S indeno( 1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,28 0,26 0,67
S som PAK (10) mg/kg ds 3,9 2,8 6,7

De -net een S' gemerkte analyses zijn op oasis </an net schema AS 3000 geaccrediteerd
Opdrachtvenficatiecode GKLY-RHDO-GVX2-MDUE

Dit anaiyse-cerjficaat, inclusief vooroiad er eventuele Dijiage(n). mag met anders dan in zijn geneei worden gereoroduceera
- De -net een Q- gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086)

Ref 592627_certrficaat_v1



Omegam
eurofins

Project code 
Project omschrijving 
Opdrachtgever

Tabel 3 van 3

ANALYSECERTIFICAAT

592627
53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw 
MUG Ingenieursbureau b.v.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerkmg(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe203)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het 
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte 
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij 
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat 
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Dit araiyse-cartificaat, inclusief voorblad er eventuele bi|lage(n), mag niet anders dan in zi|n geheel worden gereproduceerd

Opdrachtvenficatiecode GKLY-RHDO-GVXZ-MDUE Ref 592627 certificaat vl
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ANALYSECERTIFICAAT 

Project code : 592627
Project omschrijving 53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Barcodeschema’s

Monstercode Uw referentie

2065437 101 (0,0-0,5)

monster

101

diepte

0-0.5

barcode

2125837AA

2065438 102 (0,0-0,5) 102 0-0.5 2125844AA

2065439 103 (O.O-O.S) 103 0-0.5 2125847AA

2065440 104 (0,0-0,5) 104 0-0.5 2127315AA

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n). mag met anders dan <n zijn geheel morden gereoroduceero

Opdrachtvenficaüecode GKLY-RHDO-GVXZ-MDUE Ref 592627_certificaat vl
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Project code 
Project omschrijving 
Opdrachtgever

ANALYSECERTIFICAAT

RiA Ut

AS 1000

Bijlage 2 van 2

592627
53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw 
MUG Ingenieursbureau b.v.

Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met ’S’ gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het 
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het 
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het 
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6

Dit analyse-certificaat, nciusief voorblad en eventuele bijlage^) mag n*t anders dan m tjn geheel *order gereoroduceerd

Opdrachtvenficatiecode: GKLY-RHDO-GVXZ-MDUE Ref 592627_certificaat_v1



^eurofins
Omegam

MUG Ingenieursbureau b v. 
T.a.v. de heer D van der Wolde 
Postbus 136 
9350AC LEEK

Uw kenmerk 
Ons kenmerk 
VaHdatieref.
Opdrachtvenficatiecode
Bijlage<n)

53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw
Project 595025
595025_cert ficaa t_v 1
TMMV-NOOP-OLLW-PAOK
2 tabel(len) ♦ 2 bijlage(n)

Amsterdam, 2 juni 2016

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

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

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins 
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde 
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit 
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de 
accreditatieprogramma’s/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw 
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van 
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker 
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing 
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd

Eurofins Omegam B.V 
H.J.E. Wenckbachweg 120

T ♦SI-<0)20-597 66 80 
F +31-<0)20-597 66 89

IBAN NL 16 BNPA 0227667980 
BIC BNPANL2A 
BTW nr. NL8139.67.132.B01 
KvK nr 34215654

NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com
Nederland www.omegam nl
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Tabel 1 van 2

ANALYSECERTIFICAAT

Project code 595025
Project omschrijving 53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw
Opdrachtgever MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
2167733 = 105 (0.0-0.5)
2167734= 106 (0.0-0.5)

Opgegeven bemonsteringsdatum 26/05/2016 26/05/2016
Ontvangstdatum opdracht 26/05/2016 26/05/2016
Startdatum 26/05/2016 26/05/2016
Monstercode 2167733 2167734
Matrix Grond Grond

Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact <9 < 1 <1
S soort artefact nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droog rest % 66,6 85,4
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 20,0 2,7

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,19 0,57
S anthraceen mg/kg ds 0,07 0,17
S fluoranteen mg/kg ds 0,35 1,2
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,21 0,54
S chryseen mg/kg ds 0,26 0,63
S benzo{k)fluoranteen mg/kg ds 0,13 0,38
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,21 0,65
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,17 0,39
S indeno( 1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,16 0,45
S som PAK (10) mg/kg ds 1,8 5,0

Dn analyse-certificaat, inclusief voortlad er eventuele Di|lage(r). mag riet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd
- De met een Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer 1086)
- De met een S gemerkte analyses zijn op oasis van net scnema AS 3000 geaccrediteerd
Opdrachtvenficatiecode TMMV-NOOP-OLLW-PAOK Ref 595025_certificaat_v1
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Tabel 2 van 2

ANALYSECERTIFICAAT

Project code 
Project omschrijving 
Opdrachtgever

: 595025
: 53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw 
: MUG Ingenieursbureau b.v.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe203)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het 
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte 
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij 
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat 
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Dit analyse-certificaat, inclusief y/oorblad en eventuele öijlage(n)1 mag met ancers dan In zijn geneel worden gerecKOduceerd

Opdrachtvenfica decode TMMV-NOOP-OL LW-PAOK Ref 595025_certlficaat_v1
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Bijlage 1 van 2

ANALYSECERTIFICAAT

Project code
Project omschrijving 
Opdrachtgever

595025
53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw 
MUG Ingenieursbureau b.v.

Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

2167733 105 (0,0-0,5) 105 0-0.5 2167712AA

2167734 106 (0.0-0,5) 106 0-0.5 2167704AA

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n) nag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd

Opdrachtverificatiecode TMMV-NOOP-OILW-PAOK Ref 595025_certificaat_v1



Omegam
eurofins

Bijlage 2 van 2

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 595025
Project omschrijving : 53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met *S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het 
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het 
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het 
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Samplemate
Droogrest
Organische stof (gec. voor lutum) 
PAKs

Conform AS3000 en NEN-EN 16179 
Conform AS3010 prestatieblad 2
Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754 
Conform AS3010 prestatieblad 6

Dit analysecertificaat, inclusief voorblad er eventuele bijlage(n). mag niet anders dan in zijn geheel worden gereoroduceerd

Opdrachtvenficaüecode TMMV-NOOP-OLLW-PAOK Ref 595025_certificaat vl



& eurofins
Omegam

MUG Ingenieursbureau b.v. 
T.a.v. de heer A.J. Kooistra 
Postbus 136 
9350AC LEEK

Uw kenmerk 
Ons kenmerk 
Validatieref.
Opdrachtverifica ti ecode 
Bijlage(n)

53109416G-Slotemaker De Bmineweg 67/68 te Haulerw
Project 589573
589573_certificaat_v1
BWYZ-QVEB-KHHE-VCGF
2 tabel(len) +■ 1 oliechromatogram(men) ♦ 2 bijlage{n)

Amsterdam, 2 mei 2016

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

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

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins 
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde 
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit 
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de 
accreditatieprogramma’s/schema’s en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw 
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van 
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker 
Manager productie

Oo dit certificaat zijn onze atgemene voorwaarcen van toepassing 
Ot analyse-certificaat •nag met anders dan m zijn geneei worden gereproduceerd

H.J.E Wenckbachweg 120
Eurofins Omegam B.V T +31-<0)20-597 66 80 

F +31-<0)20-597 66 89
IBAN NL 16 BNPA 0227667980 
BIC BNPANL2A

Nederland
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins com

www omegam nl
BTW nr. NL8139 67.132.B01 
KvK nr. 34215654
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Tabel 1 van 2

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 589573
Project omschrijving : 53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
1767385 = 14

Opgegeven bemonsteringsdatum : 28/04/2016
Ontvangstdatum opdracht : 28/04/2016
Startdatum : 28/04/2016
Monstercode : 1767385
Matrix : Grondwater

Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) pg/i 360
S cadmium (Cd) pg/i <0,2
S kobalt (Co) pg/i 3,4
S koper (Cu) pg/i 39
S Kwik (Hg) niet vluchtig pg/i <0,05
S lood (Pb) pg/i <2
S molybdeen (Mo) pg/i <2
S nikkel (Ni) pg/i 23
S zink (Zn) pg'i 83

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) MS^I <50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen pg/i <0,2
S ethylbenzeen pg/i <0,2
S naftaleen Mg/l <0,02
S styreen pg'i <0,2
S tolueen pg/l <0,2
S xyleen (ortho) pg/i <0,1
S xyleen (som m+p) pg/i <0,2
S som xylenen pg/i 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S dichloormethaan pg/i <0,2
S 1.1-dichloorethaan pg/i <0,2
S 1,2-dichloorethaan pg^i <0,2
S 1,2-dichlooretheen (trans) pg/i <0,1
S 1,1-dichlooretheen pg/i <0,1
S 1,2-dichlooretheen (cis) pg/i <0,1
S 1,1-dichloorpropaan pg/i <0,2
S 1,2-dichloorpropaan pg/i <0,2
S 1,3-dichloorpropaan pg/i <0,2
S trichloormethaan pg/i <0,2
S tetrachloormethaan pg/i <0,1
S 1,1,1 -trichloorethaan pg/i <0,1
S 1,1,2-trichloorethaan pg/i <0,1
S trichlooretheen pg/i <0,2
S tetrachlooretheen pg/i <0,1
S vinylchloride pg/i <0,2
S som C+T dichlooretheen pg^ 0,1
S som dichloorpropanen pg^ 0,4
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan pg/i <0,2

Dit araiyse-certificaat nciusief *oorotad en eventuele 3<jlage(n). mag niet aroers dan in zijn geneei Marden gereorcxtuceerö 
- De met een •Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086)

□e met eer S gemerkte analyses zijn op oasis var net scnema AS 3000 geaccreoueerc 
Opdrachtvenficatiecode BWY2-QVEB-KHHE-VCGF Ref 589573_certif»caat_v1
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Tabel 2 van 2

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 589573
Project omschrijving : 53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is urtgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Dit anaiyse-cefificaat nciusief voorblad er eventuele öi|iage(n) mag met anders dan in zijn geheel worden gereoroduceerd

Opdrachtvenficaüecode BWYZ QVEB-KHHE-VCGF Ref 589573_certificaat_y1
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Oliechromatogram 1 van 1

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1767385
Project omschrijving : 53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw
Uw referentie : 14
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

I_________ I________ 2_______ ^____ 3___ ,____4

minerale olie gehalte: <50 pg/l
oliefracteverdeling

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond 
Voorbewerking AP04 
Voorbewerking water 
Analyse 
Interpretatie

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

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

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

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Opdrachtvenficatiecode BWYZ-QVEB-KHHE-VCGF

Dit analyse-certificaat, nciuswf voorn taa en eventuele öt|lage(n). mag niet anders dan in njn geneei morden gereoroduceerd

Ref 589573_certrftcaat_v1



eurofins
Omegam HSIll

Bijlage 1 van 2

ANALYSECERTIFICAAT

Project code
Project omschrijving 
Opdrachtgever

589573
53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw 
MUG Ingenieursbureau b.v.

Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

1767385 14 14 2-3 0171451MM
14 2-3 0258761YA

0't analyse-certificaai. inclusief /oorölad en eventuele bijiage(n), mag niet anders dan in zijn genee' worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode BWYZ-QVEB-KHHE-VCGF Ref 589573_certificaat_v1
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Bijlage 2 van 2

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 589573
Project omschrijving : 53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Analysemethoden in Grondwater (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het 
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het 
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het 
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende vemchtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg) niet vluchtig 
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)
Minerale olie (fiorisil clean-up) 
Aromaten (BTEXXN)
Styreen
Chlooralifaten
Vinylchloride

Conform AS3110 prestatieblad 
Conform AS3110 prestatieblad 
Conform AS3110 prestatieblad 
Conform AS3110 prestatieblad 
Conform AS3110 prestatieblad 
Conform AS3110 prestatieblad 
Conform AS3110 prestatieblad 
Conform AS3110 prestatieblad 
Conform AS3110 prestatieblad 
Conform AS3110 prestatieblad 
Conform AS3130 prestatieblad 
Conform AS3130 prestatieblad 
Conform AS3130 prestatieblad 
Conform AS3130 prestatieblad

3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2 
3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2 
3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2 
3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2 
3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2 
3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2 
3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2 
3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2 
3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2 
5 
1 
1 
1 
1

Dit anaiyse-cerüficaat. inclusief voorblad en eventuele St|lage{n). mag niet anders dan .r *:jn geneel Marden gereorodüceera

Opdrachtvenficatiecode: BWYZ-OVEB-KHHE-VCGF Ref 589573 certificaat vl



£.*eurofins
Omegam

MUG Ingenieursbureau b.v. 
T a v. de heer A.J. Kooistra 
Postbus 136 
9350AC LEEK

Uw kenmerk 
Ons kenmerk 
Validatieref
Opdrachtverificatiecode
Bijlage(n)

53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw
Project 588084
588084_certificaat_v1
EXRM-LIDL-CUSM-VDGA
4 tabel(len) 11 bijlage(n)

Amsterdam, 29 april 2016

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

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

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins 
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde 
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit 
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de 
accreditatieprogramma’s/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd Ik vertrouw 
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van 
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker 
Manager productie

Oo dit certificaat ain onze aiger-ene /oerwaarden /ar toeoassmg 
Dit analyse-certificaat mag n,et anders dan 'n zijn geheel worden gereproduceerd

Nederland
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E Wenckbachweg 120

T +31-<0)20-597 66 80 
F +31-<0)20-597 66 89

www.omegam.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980 
BIC BNPANL2A 
BTW nr NL8139.67.132 B01 
KvK nr 34215654
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ANALYSECERTIFICAAT

588084
53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw 
MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties 
1667400 =ASB 04. 08 en 13 
1667401 =ASB 12(0.0-0,5)
1667402 = ASB 12(0,6-1,1)

Project code 
Project omschrijving 
Opdrachtgever

Opgegeven bemonsteringsdatum 20/04/2016 20/04/2016 20/04/2016
Ontvangstdatum opdracht 21/04/2016 21/04/2016 21/04/2016
Startdatum 21/04/2016 21/04/2016 21/04/2016
Monstercode 1667400 1667401 1667402
Matrix Grond Grond Grond

Asbestonderzoek
S asbestonderzoek uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Ot anaiyse-cemficaat. nduaef voorblad en eventuele bi)iage(n). mag met anders dan m ajr geneei morden gereoroduceerd 
De -net een 'Q1 gemerkte analyses zi|n ooor RvA geaccrediteerd (registratienummer L066)
De met een S' gemerkte analyses zijn oo oasis van net schema AS 3000 geaccrediteerd

Opdrachtvenficabecode EXRM-LIDL-CUSM-VDGA Ref 588084_certificaat vl
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Tabel 2 van 4

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 588084
Project omschrijving : 53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties
1667403 = ASB REI
1667404 = ASB RE2

Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/04/2016 20/04/2016
Ontvangstdatum opdracht 21/04/2016 21/04/2016
Startdatum 21/04/2016 21/04/2016
Monstercode : 1667403 1667404
Matrix Grond Grond

Asbestonderzoek
S asbestonderzoek uitgevoerd uitgevoerd

>

Oit aratyse-cc^jPcaat. rcius*ef voortoiac er evertueie oi]lage(n) mag niet anders dan n zijn geneei worden gereproduceerd 
- 3e met een Q’ gemerkte analyses njn door RvA geaccrediteerd ; registratienummer 1086)
3e met een S' gemerkte analyses zijn op oasis van net scnema AS 3000 geaccrediteerd

Opdrachtvenficahecode EXRM-LIDL CUSM-VDGA Ref 588084_certificaat_v 1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 588084
Project omschrijving : 53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monsterreferenties 
1667405 = Asb. mv. 
1667406 =Asb. SU2

Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/04/2016 20/04/2016
Ontvangstdatum opdracht 21/04/2016 21/04/2016
Startdatum : 21/04/2016 21/04/2016
Monstercode : 1667405 1667406
Matrix Grond Grond

Asbestonderzoek
asbestonderzoek uitgevoerd uitgevoerd

OU analyse-certificaat, nciusief ««xjrblad ar eventuele Di]lage(n). mag niet anders dan <n rjr geneei worden gereoroduceerc 
- Oe met sen 'Q' ge^erxte araiyses rijr door RvA geaccrediteerd (registratienummer 1086)

Oe -net een S gemekte analyses zi|n oc oasis van net screma AS 300C geaccreo-teem 
Opdrachtvenficatiecode EXRM-LIDL-CUSM-VDGA Ref 588084_certificaat vl
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ANALYSECERTIFICAAT 

Project code : 588084
Project omschrijving : 53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen 

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met 
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5707 (2003)/NEN 5897 (2005), en zoals beschreven in een aparte bijlage als 
onderdeel van dit analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek 
geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de 
opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf 
heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins 
Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit 
alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.

Drt anaiyse-cerlificaat nclusief voorblad en eventuele br|!age(n) mag met anders dan ;r zijn geheel worden gereproduceerd

Opdrachtverificatiecode EXRM-ÜDL-CUSM-VDGA Ref 588084_certificaat_v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 588084
Project omschrijving : 53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

1667400 ASB 04, 08 en 13 mm3 bg (04 0-0.5 0234295DD

1667401 ASB 12(0,0-0,5) ml bg(Ï2) 0-0.5 0234296DD

1667402 ASB 12 (0,6-1,1) m1 og (12) 0.6-1.1 0234297DD

1667403 ASB REI mm1 bg (01 0-0.5 0234292DD

1667404 ASBRE2...... mm2 bg (06 0-0.5 0234294DD

1667405 Asb. mv. avm1 (maai 0-0.05 0234298DD

1667406 Asb. SL12 avm2 (12) 0-0.6 0234300DD

Oit analyse-certficaat. inclusief ■/oorbiad er eventuele öi|lage(n), -nag met anders dan n zijn geneei worden gereprodLceerd

Opdrachtverrficabecode: EXRM-LIDL-CUSM-VCX3A Ref 588084_certificaat vl
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Opdrachtgever

Bijlage 2 van 11

ANALYSECERTIFICAAT

588084
53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw 
MUG Ingenieursbureau b.v.

Monstercode 
Uw referentie

Asbestonderzoek

: 1667400 
; ASB 04, 08 en 13

Initialen analist : B.H.
Datum geanalyseerd : 28-04-2016

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5707 (2003).

Massa aangeleverde monster : 12340 g
Droge massa aangeleverde monster : 9477 g
Percentage droogrest 76,8 m/m %
Typezeving : nat

zeeffractie
(mm)

1 massa 
zeeffractie 

(gram)

percentage massa percentage 
zeeffractie onderzocht onderzocht 
(m/m %) (gram) (m/m %) |

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest
(mg)

<0.5 mm 8844.6 95,3 27.2 0.31 n.v.t n.v.t.
0.5-1 mm 123.9 1.3 5,89 0 0.0
1-2 mm 101.9 1.1 24.7 24,24 J Ö' 0.0
2-4 mm 48,2 0.5 48.2 100,00 0 0.0
4-8 mm 50.8 0.5 50.8 100.00 ~~öt 0.0
8-16 mm 41.7 0,4 41.7 100.00 oT 0.0
>16 mm 66.3 0.7 66.3 100,00 of 0.0
Totaal 9277,4 100,0 266,2 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest
gehalte ondergrens bovengrens gehalte ondergrens bovengrens gehalte ondergrens bovengrens

zeeffractie asbest asbest asbest
(mm) (mg/kg (mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg (mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg (mg/kg ds) (mg/kg ds)

ds) ds) ds) L ___ i
<0.5 mm
0.5-1 mm 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0,6 0.0 0.0 0.0
1-2 mm 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
2-4 mm 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4-8 mm 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 öT 0.0
8-16 mm 0.0 o o o ö 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
>16 mm 0.0

oö§ o o 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
Totaal <1.3 _. _ 0.0. 1.3 <1.3 0.0 1.3 0,0 ______ o.o 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet. croddoliet. actinoliet. anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracbes kleiner dan 4 mm De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond
hecht _ 0.0 0.0 _______ OO

__ niet hecht _______0,0 | 0.0^_____________ OO]
totaal afgerond0^_________________[_____ OO

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amflboolasbestconcentratie) is: <1,3 mg/kg ds

D't anaiyse-certificaat, nciusief voorblad an eventuele 3.!iage<'<) -nag n.ei anoers dan m zi|n geneei worden gereproduceerd

Opdrachtvenficatiecode EXRM-UDL-CUSM-VDGA Ref 588084 _certificaat_v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 588084
Project omschrijving : 53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monstercode : 1667401
Uw referentie : ASB 12 (0,0-0,5)

Asbestonderzoek
Initialen analist : B.H.
Datum geanalyseerd 28-04-2016

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5707 (2003).

Massa aangeleverde monster : 11430 g
Droge massa aangeleverde monster : 8287 g
Percentage droogrest : 72,5 m/m %
Typezeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa percentage massa percentage 
i zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht 

(gram) (m/m %) (gram) (m/m %) !

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest
(mg)

<0.5 mm 7345,2 90,9 13,6 0,18
n.v,.!

n.v.t.
0.5-1 mm 146 3 1.8 | 8.6 5,88 7 1 0.4 '

1-2 mm 97,9! 1.2 20,9 21,35 4 0.6
2-4 mm 61.8 0.8] 61.8 100,00 12 90.0
4-8 mm 64.5 0.8 e^s4 100,00 6 195.6
8-16 mm 95.7 1.2 95,7 100,00 0 0.0
>16 mm 272,4 3,4 272.4 100,00 2 11349.8
Totaal 8083,8 100,0 537,5 31 11636,4

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0.5 mm ++
0,5-1 mm 0.2 0,1 0.5 0.2 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0
1-2 mm 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
2-4 mm 2.5 1.7 3.3 2.5 1.7 3.3 0.0 0.0 0.0
4-8 mm 5.4 3.6 7.3 5.4 3.6 7.3 0.0 0.0 0.0
8-16 mm

oöoO

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o1 o.o’

>16 mm 320 210 420 320 210 420

oooo

0.0
Totaal 320 220 430 320 220 430 0.0 0.0 0.0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysobel.
Amfibool asbest is amosiet. crocidoliet. actinoliet. anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond
hecht 320 o ö 320

met hecht 0.0 0.0 0.0
totaal afgerond 320 0,0

Gewogen concentratie (serpenbjnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 320 mg/kg ds

Verklanng kwalitatief onderzoek zeeffractie <0.5 mm: 
++ : enkele losse vezels incl bundel

Dit analyse-certificaat nclusief /ooroiad er eventuele 3i|iage(n). mag niet anders dan in zijn genee marden gereoroduceera

OpdracWvenficatiecode EXRM-UDL-CUSM-VDGA Ref 586064_certificaat_v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code
Project omschrijving 
Opdrachtgever

: 588084
: 53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw 
: MUG Ingenieursbureau b.v.

Monstercode : 1667401
Uw referentie : ASB 12 (0,0-0,5)

Asbestonderzoek - productidentificatie

product 1
zeeffractie

(mm)
materiaal gebondenheid asbestsoort percentage 

(m/m %)
0.5-1 mm cement, daklei hecht chrysotiel 15-30
1 -2 mm 1 cement, daklei hecht chrysotiel 15-30
2-4 mm cement, daklei hecht chrysotiel 15-30
4-8 mm cement, daklei hecht chrysotiel 15-30

i >16 mm cement, daklei hecht chrysotiel 15-30

D't analyse-certificaat, rclcsief /ocrtjiad er evertuele tM|lage(n). mag ^et anders dan ir zijn geneei worden gereoroduceerc

Opdrachtvenficatiecode EXRM-LIDL-CUSM-VDGA Ref 588084 certificaat vl
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 588084
Project omschrijving : 53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monstercode : 1667402
Uw referentie : ASB 12(0,6-1,1)

Asbestonderzoek
Initialen analist : J.S.
Datum geanalyseerd : 28-04-2016

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5707 (2003).

Massa aangeleverde monster : 14120 g
Droge massa aangeleverde monster : 12468 g
Percentage droogrest 88,3 m/m%
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa percentage massa percentage 
zeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht 

(gram) (m/m %) (gram) [ (m/m %) |

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest
(mg)

<0.5 mm 11260.9 91.9 342 0.30 n.v.t. n.v.t.
0.5-1 mm 274.8 2.2 14.2 5.17 0 0.0
1-2 mm 168,6 1,4 35.9 21.29 0 0.0
2-4 mm 101,3 0.8 101.3 100.00 0 0.0
4-8 mm 75.5 0.6 75.5 100.00 0 0.0
8-16 mm 110.21 0.9 110.2 100.00 0 0.0
>16 mm 264.7 22^ 264.7 100.00 0 0.0
Totaal 12256,0 100,0 636,0 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest
gehalte ondergrens bovengrens gehalte ondergrens bovengrens gehalte ondergrens bovengrens

zeeffractie asbest asbest asbest
(mm) (mg/kg (mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg (mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg (mg/kg ds) (mg/kg ds)

ds) ds) ds)
<0.5 mm __________ I__________
0.5-1 mm 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0,6 0.0 0.0 0.0
1-2 mm 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
2-4 mm 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4-8 mm 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
8-16 mm 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
>16 mm 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Totaal <1,2 0,0 1.1 <1.2 0.0 1.1 0.0 0,0 0.0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzondertieden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfïbool asbest is amosiet. croödoliet. actinoliet. anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896

gebondenheid serpentijn asbest . amfibool asbest totaal afgerond 
hecht 0,0 I 0.0 ] 0.0

niet hecht 0.0 J 0.0 ! 0.0
totaal afgerond " 0.0 O0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <1,2 mg/kg ds

Dit anaiyse-ce'tificaat nciusief voorbiad en eventuele bijlagefn). mag met anaers 3an in »|n gereei worden gereoroduceera

Opdrachtvenficaüecode EXRM-LIDL CUSM-VDGA Ref 588084_certificaat_v1
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Uw referentie

ANALYSECERTIFICAAT

Bijlage 6 van 11

588084
53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw 
MUG Ingenieursbureau b.v.

: 1667403 
: ASBREI

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.M.
Datum geanalyseerd : 28-04-2016

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5707 (2003).

Massa aangeleverde monster : 13420 g
Droge massa aangeleverde monster : 10320 g
Percentage droogrest : 76,9 m/m %
Typezeving : nat

i massa percentage massa I percentage aantal massa i
zeeffractie zeeffractie zeeffractie onderzocht| onderzocht asbest asbest

(mm) (gram) (m/m %) (gram) | (m/m %) (deeltjes) (mg)
<0.5 mm 9619.1 94.8 32.8 0,34 n.v.L n.v.t.
0.5-1 mm 223,9 2.2 19,0' 8.49 0 0.0'

1-2 mm 140.8 1.4 ~ 30.8’ 21.88 o| 0.0
2-4 mm w 0.8 79.3 100.00 °r 0.0
4-8 mm 63.0 .mI 63.0, 100.00 o| 0.0
8-16 mm 18.4 0.2 18.4T 100.00 0 0.0
>16 mm 6,3 0.1 6.3 100.00 0 0.0
Totaal 10150,8 100,0 249,61 0 0.0

Aangetroffen type asbest Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentjn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet. croödoliet. actinoliet. anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond
hecht 0.0 0.0 0.0

niet hecht 0.0 0.0 0.0
totaal afgerond 0.0 0.0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <1,1 mg/kg ds

Dit a^aiyse-certificaat. rciusief voorblad an eventuele oi|lage(n). mag n*: anders dan m »jn geneel worden gereproduceerd

Opdrachtvenftcabecode EXRM-UDL-CUSM-VDGA Ref 588084_certrficaat_v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code
Project omschrijving 
Opdrachtgever

: 588084
: 53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw 
: MUG Ingenieursbureau b.v.

Monstercode : 1667404
Uw referentie : ASB RE2

Asbestonderzoek
Initialen analist : A M.
Datum geanalyseerd : 28-04-2016

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5707 (2003).

Massa aangeleverde monster 11680 g
Droge massa aangeleverde monster : 9075 g
Percentage droogrest : 77,7 m/m %
Typezeving : nat

i zeeffractie
massa

zeeffractie
percentage massa percentage 
zeeffractie onderzocht onderzocht

aantal i 
asbest

massa
asbest

(mm) (gram) (m/m %) (gram) (m/m %) j (deeltjes) (mg)
' <0.5 mm

8326.7 93.6 ,3.2
0,161 n.v.t' n.v.t

! 0,5-1 mm 227.0 2 6 j 11.6 5.11 o' 0.0
j 1-2 mm 148.8 1.7 37,0. 24,87

ot
0.0

2-4 mm 92.8 1.0 92.8 100,00 o[ 0.0
4-8 mm 71.0 0.8 71.0 100,00 159,0

! 8-16 mm 30.4 0.3 30,4 100,00 0 0.0
>16 mm 0.0 0.0 o.o! 100.00 0,0
Totaal 8896,7 100,0 256,0 i 159,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest
gehalte ondergrens bovengrens gehalte ondergrens bovengrens gehalte ondergrens bovengrens

zeeffractie asbest asbest asbest
(mm) (mg/kg (mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg (mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg (mg/kg ds) (mg/kg ds)

ds) ds) ds)
<0.5 mm — ----------------- 1 I

0.5-1 mm 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 „ - M 0.0 0.0
1-2 mm 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2-4 mm 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
4-8 mm 2,2 1.8 2,7 2.2 i.8; 2.7 0.0 0.0 0.0
8-16 mm 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
>16 mm 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0,0

Totaal 2,2 1.8 2,7 2.2 1.8 2.7 0.0 0.0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysoüel.
Amfibool asbest is amosiet. croddoliet. actinoliet anthophyfliet en tremoliet

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen 
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond
hecht 2.2 O.Ó 2 2

niet hecht 0.0
■■ f- ------------- -o o

0.0 0.0

Gewogen concentratie (serpenöjnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is 2,2 mg/kg ds

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0.5 mm: 
-: geen asbest waargenomen

Dit anaiyse-certificaat. inclusief voorblad sn eventuele bi|lage(n), mag niet anders dan m zijn geneei worden gereoroduceerd

Opdrachtvenficatiecode EXRM-UDL-CUSM-VDGA Ref 588Q84_cemficaat vl
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 588084
Project omschrijving : 53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monstercode
Uw referentie

: 1667404 
: ASBRE2

Asbestonderzoek - productidentificatie

| product 1 ------------------------- 1
zeeffractie I materiaal 

(mm)
gebondenheid asbestsoort percentage 

(m/m %)
4-8 mm cement, vlakke

plaat
hecht chrysotiel 10-15

Dit analyse-cenifcaat. inclusief voorblad en eventuele bi|lage(n), mag met anoers dan in zijn geheel *orden gereonaduceerd

Opdrachtvenficatiecode. EXRM-LIDL-CUSM-VDGA Ref 588084_certificaat_vl
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 588084
Project omschrijving : 53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Monstercode : 1667405
Uw referentie : Asb. mv.

Asbestonderzoek
Initialen analist : B.H.
Datum geanalyseerd : 21-04-2016

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5707 (2003).

Massa aangeleverde monster : 103,7 g
Droge massa aangeleverde monster : 83.5 g 
Percentage droogrest : 80,52 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden

heid

percentage 
serpentijn 

asbest 
(m/m %)

percentage 
amfibool 
asbest 

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, vlakke 
plaat 25,5 hecht chrysotiel 10-15 3

' 3187,5 I 0.0

cement, golfplaat 58,0 hecht chrysotiel 10-15 2 7250,0 0.0
Totaal 83,5 5 10437,5 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzondertieden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, croödoliet, actinoliet. anthophylliet en tremoliet

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest ' amfibool asbest totaal afgerond

hecht________ 10000 0,0 10000
niet hecht ÖÖ ÖÖ | Ö!Ö

totaalafgerond 10000

Totaal massa asbest 10000 mg

0,0

Dit analyse-cenrficaat nclus»ef /oort>*aö er eventuele oijlage^). mag met anders dar n ajn ge^ee vorder gerecrocuceera

Opdracntvenficaüecode: EXRM-LIDL-CUSM-VDGA Ref 588084 certificaat vl
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code
Project omschrijving 
Opdrachtgever

: 588084
: 53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw 
: MUG Ingenieursbureau b.v.

Monstercode
Uw referentie

: 1667406 
: Asb. SL12

Asbestonderzoek
Initialen analist
Datum geanalyseerd

: A.M.
: 21-04-2016

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5707 (2003).

Massa aangeleverde monster : 1800,5 g
Droge massa aangeleverde monster : 934,8 g 
Percentage droogrest : 51,92 m/m%

-------------------- -
type

onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal
(gram)

gebonden
heid

percentage 
serpentijn 

asbest 
(m/m %)

percentage 
amfibool 
asbest 

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement met 
celluloseverzels 24,2 hecht chrysotiel 30-60 1 10890.0 0.0

cement, golfplaat 910,6 hecht chrysotiel 10-15 14 113825,0 0.0
Totaal 934,8 15 124715,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel
Amfibool asbest is amosiet, croödoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond
hecht 120000 0.0 120000

niet hecht 0.0 o o o o

totaal afgerond 120000 * 0,0

Totaal massa asbest: 120000 mg

Dit aralyse-cenificaat .nclusief voorOlad er eventuele 0i|lage(n). mag niet anders dan in zijn geneel worden gereoroduceerd

Opdrachtverificatiecode: EXRM-LIDL-CUSM-VDGA Ref 588084 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 588084
Project omschrijving : 53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw
Opdrachtgever : MUG Ingenieursbureau b.v.

Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met ’S’ gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het 
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het 
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het 
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbest NEN 5707 (2003) : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5707 (2003)

Drt aralysc-ceftificaat. nclusief voorblad en eventuele o«jlage(n). mag met anders dan in zijn geheet *orden gereoroduceerd 

Opdrachtvenftcabecode EXRM-LIDL-CUSM-VDGA Ref 588084_certificaat_v1
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Project 53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Hauterw
Certificaten 588079

Toetsing T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

Toetsversie BoToVa 2.0.0 Toetsdatum: 28 april 2016 10:16

Monsterreferentie 1667385

Monsteromschrijving Ml (0,0-0,5)
Analyse Eenheid Analyseres. Gestand.Res. | Toetsoordeel | AW -------------T T------------r-r

Lutum/Humus
Organische stof % (m/m ds) 20.0 10

Lutum % (m/m ds) 6.7 25

Droogrest
droogrest % 53.8 53.8 (?)

Metalen ICP-AES
barium (Ba) mg/kg ds 42 100 (?)
cadmium (Cd) mg/kg ds 0.26 0.24 0.6 6.8 13
kobalt (Co) mg/kg ds < 3 < 4.9 15 102.5 190
koper(Cu) mg/kg ds 14 16 40 115 190
kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0.07 0.08 0.15 18.075 36
lood (Pb) mg/kg ds 32 35 50 290 530
molybdeen (Mo) mg/kg ds 3.3 3.3 2.2 AW(WO) 1.5 95.75 190
nikkel (Ni) mg/kg ds 18 38 1.1 AW(WO) 35 67.5 100
zink (Zn) mg/kg ds 190 270 1.9 AW(IND) 140 430 720

Minerale olie #

minerale olie (flortsil dean-up) mg/kg ds 190 95 - 190 2595 5000

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen mg/kg ds < 0.05 < 0.018

fenantreen mg/kg ds 0.08 0.04

anthraceen mg/kg ds < 0.05 < 0.018

fluoranteen mg/kg ds 0.2 0.1

benzo(a)antraceen mg/kg ds 0.17 0.085

chryseen mg/kg ds 0.22 0.11

benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0.15 0.075

benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.18 0.09

benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.11 0.055

indeno( l,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0.15 0.075

Sommaties
som PAK (10) mg/kg ds 1.3 0.66 - 1.5 20.75 40

Polychloortifenylen
PCB - 28 mg/kg ds < 0.001 < 0.00035

PCB - 52 mg/kg ds < 0.001 < 0.00035

PCB - 101 mg/kg ds < 0.001 < 0.00035 •
PCB - 118 mg/kg ds < 0.001 < 0.00035

PCB - 138 mg/kg ds < 0.001 < 0.00035

PCB - 153 mg/kg ds < 0.001 < 0.00035

PCB - 180 mg/kg ds < 0.001 < 0.00035

Sommaties
som PCBs (7) mg/kg ds 0.005 < 0.0024 - 0.02 0.51 1

Toetsoordeel monster 1667385: Overschrijding Achtergrondwaarde
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Monsterreferentie 1667386

Monsteromsch rij ving M2 (0,0-0,5) 1

Analyse Eenheid | Analyseres. | Gestand.Res. | Toetsoordeel | AW ~ T ' I

Lutum/Humus
Organische stof % (m/m ds) 12.5 10

Lutum % (m/m ds) 2.7 25

Droogrest
droogrest % 71.4 71.4

Metalen ICP-AES
barium (Ba) mg/kg ds 47 170 @
cadmium (Cd) mg/kg ds 0.41 0.47 - 0.6 6.8 13
kobalt (Co) mg/kg ds < 3 < 6.9 - 15 102.5 190
koper(Cu) mg/kg ds 16 24 - 40 115 190
kwik (Hg) RAS/Fims mg/kg ds 0.22 0.29 1.9 AW(WO) 0.15 18.075 36
lood (Pb) mg/kg ds 43 56 1.1 AW(WO) 50 290 530
molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1.5 < 1.0 - 1.5 95.75 190
nikkel (Ni) mg/kg ds 5 14 - 35 67.5 100
zink (Zn) mg/kg ds 110 200 1.4 AW(IND) 140 430 720

Minerale olie
minerale olie (flonsil dean-up) mg/kg ds 280 220 1.2 AW(IND) 190 2595 5000

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen mg/kg ds < 0.05 < 0.028

fenantreen mg/kg ds 1.8 1.4

anthraceen mg/kg ds 0.8 0.64

fluoranteen mg/kg ds 9.9 7.9

benzo(a)antraceen mg/kg ds 5.6 4.5

chryseen mg/kg ds 5.1 4.1
benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 3.4 2.7

benzo(a)pyreen mg/kg ds 5.7 4.6

benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 3.1 2.5
indeno( l,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 4.3 3.4

Sommaties
som PAK (10) mg/kg ds 40 32 1.5 T(IND) 1.5 20.75 40

Potychloorbifenylen
PCB - 28 mg/kg ds < 0.001 < 0.00056

PCB - 52 mg/kg ds < 0.001 < 0.00056

PCB - 101 mg/kg ds 0.001 0.00080

PCB - 118 mg/kg ds < 0.001 < 0.00056

PCB - 138 mg/kg ds 0.003 0.0024

PCB - 153 mg/kg ds 0.002 0.0016

PCB - 180 mg/kg ds 0.001 0.00080

Sommaties
som PCBs (7) mg/kg ds 0.009 0.0073 - 0.02 0.51 1

| Toetsoordeel monster 1667386: Overschrijding Tussenwaarde
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Monsterreferentie 1667387

Monsteromschrijving M3 (0,6-1,2)
Analyse 1 Eenheid Analyseres. Gestand.Res. | Toetsoordeel | AW --------- I

Lutum/Humus
Organische stof % (m/m ds) 3.2 10

Lutum % (m/m ds) 2.4 25

Droogrest
droogrest % 80.9 80.9

Metalen ICP-AES
banum (Ba) mg/kg ds < 20 < 52

cadmium (Cd) mg/kg ds < 0.2 < 0.23 0.6 6.8 13
kobalt (Co) mg/kg ds < 3 < 7.1 15 102.5 190
koper(Cu) mg/kg ds < 5 < 6.9 40 115 190
kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds < 0.05 < 0.05 0.15 18.075 36
lood (Pb) mg/kg ds < 10 < 11 50 290 530
molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1.5 < 1.0 1.5 95.75 190
nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 < 8 35 67.5 100
zink (Zn) mg/kg ds < 20 < 32 140 430 720

Minerale olie
minerale olie (flohsil dean-up) mg/kg ds < 35 < 77 - 190 2595 5000

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 •

fenantreen mg/kg ds < 0.05 < 0.035
anthraceen mg/kg ds < 0.05 < 0.035
fluoranteen mg/kg ds < 0.05 < 0.035
benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0.05 < 0.035

chryseen mg/kg ds < 0.05 < 0.035

benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0.05 < 0.035

benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0.05 < 0.035

benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0.05 < 0.035
indeno(l,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0.05 < 0.035

Sommaties
som PAK (10) mg/kg ds 0.35 < 0.35 1.5 20.75 40

Polychloorbifenylen
PCB-28 mg/kg ds < 0.001 < 0.0022

PCB - 52 mg/kg ds < 0.001 < 0.0022

PCB - 101 mg/kg ds < 0.001 < 0.0022

PCB - 118 mg/kg ds < 0.001 < 0.0022

PCB - 138 mg/kg ds < 0.001 < 0.0022

PCB - 153 mg/kg ds < 0.001 < 0.0022 m
PCB - 180 mg/kg ds < 0.001 < 0.0022

Sommaties
som PCBs (7) mg/kg ds 0.005 < 0.015 - 0.02 0.51 1

| Toetsoordeel monster 1667387: Voldoet aan Achtergrondwaarde _______________________ 1
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Monsterreferentie
Monsteromschrijving

1667408
12 (0,0-0,5) l

Analyse Eenheid Analyseres. IGestand.Res. || Toetsoordeel | AW [ T 1 ' 1

Lutum/Humus
Organische stof % (m/m ds) 6.7 10
Lutum % (m/m ds) 6.2 25

Metalen ICP-AES
barlum (Ba) mg/kg ds 70 180 ©
cadmium (Cd) mg/kg ds 0.35 0.47 - 0.6 6.8 13
kobalt (Co) mg/kg ds < 3 < 5.1 - 15 102.5 190
koper(Cu) mg/kg ds 23 36 - 40 115 190
kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0.13 0.17 1.1 AW(WO) 0.15 18.075 36
lood (Pb) mg/kg ds 49 66 1.3 AW(WO) 50 290 530
molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1.5 < 1.0 - 1.5 95.75 190
nikkel (Ni) mg/kg ds 6 13 - 35 67.5 100
zink (Zn) mg/kg ds 140 250 1.8 AW(IND) 140 430 720

Minerale olie
minerale olie (flonsil dean-up) mg/kg ds 170 250 1.3 AW(IND) 190 2595 5000

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen mg/kg ds < 0.05 < 0.035
fenantreen mg/kg ds 0.16 0.16
anthraceen mg/kg ds 0.06 0.06
fluoranteen mg/kg ds 0.39 0.39
benzo(a)antraceen mg/kg ds 0.2 0.2
chryseen mg/kg ds 0.27 0.27
benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0.16 0.16
benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.21 0.21
benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.17 0.17
mdeno( l,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0.2 0.2

Sommaties
som PAK (10) mg/kg ds 1.9 1.9 1.2 AW(WO) 1.5 20.75 40

Polychloorbifenylen
PCB * 28 mg/kg ds < 0.001 < 0.0010
PCB - 52 mg/kg ds < 0.001 < 0.0010
PCB - 101 mg/kg ds < 0.001 < 0.0010
PCB - 118 mg/kg ds < 0.001 < 0.0010
PCB - 138 mg/kg ds < 0.001 < 0.0010
PCB - 153 mg/kg ds < 0.001 < 0.0010
PCB - 180 mg/kg ds < 0.001 < 0.0010

Sommaties
som PCBs (7) mg/kg ds 0.005 < 0.0073 - 0.02 0.51 1

| Toetsoordeel monster 1667408: Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda n

Geen toetsoordeel mogelijk
x AW(IND) x maal Achtergrondwaarde (Industrie)
x AW(WO) x maal Achtergrondwaarde (Wonen)
x T(IND) x maal Tussenwaarde (Industrie)

- <= Achtergrondwaarde



Project 53109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw

Certificaten 590088

Toetsing T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

Toetsversie BoToVa 2.0.0 Toetsdatum: 10 mei 2016 15:50

Monsterreferentie 1865451

Monsteromschrijving 06 (0,0-0,5)
Analyse Eenheid Analyseres. |Gestand.Res.| Toetsoordeel | AW | T ' l

Lutum/Humus
Organische stof % (m/m ds) 12.5 10

Lutum % (m/m ds) 2.7 25

Droog rest
droogrest % 59.3 59.3 @

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen mg/kg ds < 0.05 < 0.028

fenantreen mg/kg ds 0.29 0.23

anthraceen mg/kg ds 0.1 0.08

fluoranteen mg/kg ds 0.58 0.46

benzo(a)antraceen mg/kg ds 0.3 0.24

chryseen mg/kg ds 0.39 0.31

benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0.21 0.17

benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.27 0.22

benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.17 0.14

mdeno( l,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0.23 0.18 •

Sommaties
som PAK (10) mg/kg ds 2.6 2.1 1.4 AW(WO) 1.5 20.75 40

| Toetsoordeel monster 1865451: Overschrijding Achtergrondwaarde



Pagina 2 van 5

Monsterreferentle
Monsteromschnjving

1865452

07 (0,0-0,5) 1
Analyse | Eenheid Analyseres. iGestand.Res.l Toetsoordeel 1 AW 1 T rn

Lutum/Humus
Organische stof % (m/m ds) 12.5 10

Lutum % (m/m ds) 2.7 25

Droog rest
droogrest % 64.7 64.7 ®>

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen mg/kg ds < 0.05 < 0.028

fenantreen mg/kg ds 0.46 0.37

anthraceen mg/kg ds 0.17 0.14

fluoranteen mg/kg ds 1.2 0.96

benzo(a)antraceen mg/kg ds 0.6 0.48

chryseen mg/kg ds 0.68 0.54

benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0.44 0.35

benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.58 0.46

benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.39 0.31

lndeno( l,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0.42 0.34

Sommaties
som PAK (10) mg/kg ds 5 4.0 2.7 AW(WO) 1.5 20.75 40

| Toetsoordeel monster 1865452: Overschrijding Achtergrondwaarde ---------------------------------------1
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Monsterreferentie
Monsteromschrijving

1865453

10 (0.0-0.5)
Analyse | Eenheid | Analyseres. Gestand.Res. | Toetsoordeel | AW ___I_L___LJ______
Lutum/Humus
Organische stof % (m/m ds) 12.5 10

Lutum % (m/m ds) 2.7 25

Droogrest
droogrest % 83.1 83.1

Polycyclische koolwaterstoffen
nafta leen mg/kg ds 0.05 0.04

fenantreen mg/kg ds 3.8 3.0

anthraceen mg/kg ds 1.2 0.96

fluoranteen mg/kg ds 17 14

benzo(a)antraceen mg/kg ds 9.1 7.3

chryseen mg/kg ds 9.2 7.4

benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 5.9 4.7

benzo(a)pyreen mg/kg ds 9.8 7.8

benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 5 4

mdeno( l,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 6.1 4.9

Sommaties
som PAK (10) mg/kg ds 67 54

| Toetsoordeel monster 18654537

20.75 40

Overschrijding Interventiewaarde
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Monsterreferentie 1865454

Monsteromschrijving 11 (0,0-0,5) 1

Analyse Eenheid Analyseres. Gestand.Res. Toetsoordeel | AW T 1

Lutum/Humus
Organische stof % (m/m ds) 12.5 10

Lutum % (m/m ds) 2.7 25

Droogrest
droogrest % 79.9 79.9 @

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen mg/kg ds < 0.05 < 0.028

fenantreen mg/kg ds < 0.05 < 0.028

anthraceen mg/kg ds < 0.05 < 0.028

fluoranteen mg/kg ds 0.07 0.056

benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0.05 < 0.028

chryseen mg/kg ds 0.05 0.04

benzo(k)f!uoranteen mg/kg ds < 0.05 < 0.028

benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0.05 < 0.028

benzo(ghl)pervleen mg/kg ds < 0.05 < 0.028

indeno( l,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0.05 < 0.028

Sommaties
som PAK (10) mg/kg ds 0.4 0.32 1.5 20.75 40

| Toetsoordeel monster 1865454: Voldoet aan Achtergrondwaarde
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Monsterreferentie
Monsteromschrijving

1865455

14 (0,0-0,5)
Analyse 1 Eenheid | Analyseres. |Gestand.Res. | Toetsoordeel AW T ‘ ' 1
Lutum/Humus
Organische stof % (m/m ds) 12.5
Lutum % (m/m ds) 2.7

Droogrest
droogrest % 77.9

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen mg/kg ds < 0.05
fenantreen mg/kg ds 0.25
anthraceen mg/kg ds 0.15
fïuoranteen mg/kg ds 0.78
benzo(a)antraceen mg/kg ds 0.4
chryseen mg/kg ds 0.55
benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0.36
benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.46
benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.39
indeno( l,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0.49

Sommaties
som PAK (10) mg/kg ds 3.9

I Toetsoordeel monster 1865455:

10
25

77.9 @

< 0.028 

0.2 

0.12 

0.62 

0.32 

0.44 

0.29 

0.37 

0.31 

0.39

3.1 2.1 AW(WO) 1.5 20.75

Overschrijding Achtergrondwaarde

40

Legenda
Geen toetsoordeel mogelijk
<= Achtergrondwaarde

x AW(WO) x maal Achtergrondwaarde (Wonen)
xI(NT) x maal Interventiewaarde(Niet toepasbaar)



Project 531094166-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw

Certificaten 592627

Toetsing T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

Toetsversie BoToVa 2.0.0 Toetsdatum: 24 mei 2016 10:51

Monsterreferentie
Monsteromschrijving

2065437

101 (0,0-0,5) __ 1
Analyse Eenheid | Analyseres. Gestand.Res. | Toetsoordeel | AW ZIT .1... I

Lutum/Humus
Organische stof % (m/m ds) 6.0 10

Lutum % (m/m ds) 25.0 25

Droogrest
droogrest % 82.6 82.6

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen mg/kg ds < 0.05 < 0.035

fenantreen mg/kg ds 0.82 0.82

anthraceen mg/kg ds 7.7 7.7

fluoranteen mg/kg ds 33 33

benzo(a)antraceen mg/kg ds 36 36

chryseen mg/kg ds 47 47

benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 21 21

benzo(a)pyreen mg/kg ds 18 18

benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 7.1 7.1

indeno( l,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 8.6 8.6

Sommaties
som PAK (10) mg/kg ds 180 180 4.5 I(NT) 1.5 20.75 40

| Toetsoordeel monster 2065437: Overschrijding Interventiewaarde
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Monsterreferentie 2065438

Monsteromschrijvtng 102 (0,0-0,5)
Analyse Eenheid | Analyseres. Gestand.Res. | Toetsoordeel | AW T ' 1
Lutum/Humus
Organische stof % (m/m ds) 6.0 10

lutum % (m/m ds) 25.0 25

Droogrest
droogrest % 81.5 81.5 &

Polycyclische koolwaterstoffen
nafta leen mg/kg ds < 0.05 < 0.035

fenantreen mg/kg ds 0.45 0.45

anthraceen mg/kg ds 0.14 0.14

fluoranteen mg/kg ds 0.98 0.98

benzo(a)antraceen mg/kg ds 0.46 0.46

chryseen mg/kg ds 0.51 0.51

benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0.3 0.3

benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.45 0.45

benzo(ghi)perYleen mg/kg ds 0.31 0.31

mdeno( l,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0.28 0.28

Sommaties
som PAK (10) mg/kg ds 3.9 3.9 2.6 AW(WO)

Toetsoordeel monster 2065438: Overschrijding Achtergrondwaarde
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Monsterreferentie
Monsteromschrljving

2065439

103 (0,0-0,5) I
Analyse Eenheid Analyseres. |Gestand.Res.| Toetsoordeel | AW | T ■ I

Lutum/Humus
Organische stof % (m/m ds) 6.0 10

Lutum % (m/m ds) 25.0 25

Droogrest
droogrest % 81.9 81.9 @

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen mg/kg ds < 0.05 < 0.035

fenantreen mg/kg ds 0.32 0.32

anthraceen mg/kg ds 0.12 0.12

fluoranteen mg/kg ds 0.58 0.58

benzo(a)antraceen mg/kg ds 0.29 0.29

chryseen mg/kg ds 0.4 0.4

benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0.28 0.28

benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.29 0.29

benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.21 0.21

indeno( 1,2,3-cd )pyreen mg/kg ds 0.26 0.26

Sommaties
som PAK (10) mg/kg ds 2.8 2.8 1.9 AW(WO) 1.5 20.75 40

| Toetsoordeel monster 2065439: Overschrijding Achtergrondwaarde ---------------------------------------1
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Monsterreferentie 2065440

Monsteromschrijvlng 104 (0,0-0,5)
Analyse Eenheid | Analyseres. |Gestand.Res. | Toetsoordeel | AW T ___lJ______
Lutum/Humus
Organische stof % (m/m ds) 6.0 10

Lutum % (m/m ds) 25.0 25

Drvogrest
droogrest

Polycyclische koolwaterstoffen

% 82.9 82.9

naftaleen mg/kg ds < 0.05 < 0.035

fenantreen mg/kg ds 0.62 0.62

anthraceen mg/kg ds 0.18 0.18

fluoranteen mg/kg ds 1.4 1.4

benzo(a)antraceen mg/kg ds 0.79 0.79

chryseen mg/kg ds 0.96 0.96

benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0.6 0.6

benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.81 0.81

benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.6 0.6

mdeno(l,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0.67 0.67

Sommaties
som PAK (10) mg/kg ds 6.7 6.7 4.4 AW(WO) 1.5 20.75

| Toetsoordeel monster 2065440: Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

@ Geen toetsoordeel mogelijk
x AW(WO) x maal Achtergrondwaarde (Wonen)
x I(NT) x maal Intervenbewaarde(Niet toepasbaar)



Project 531094166-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw

Certificaten 592274

Toetsing T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

Toetsversie BoToVa 2.0.0 Toetsdatum: 24 mei 2016 09:14

Monsterreferentle
Monsteromschnjvlng

1968167

10 (0,6-1,1)
Analyse Eenheid j Analyseres. | Gestand.Res,

Lutum/Humus
Organische stof % (m/m ds) 2.0 10

Lu turn % (m/m ds) 2.0 25

Droogrest
droogrest % 81.2 81.2

Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen mg/kg ds < 0.05 < 0.035

fenantreen mg/kg ds < 0.05 < 0.035

anthraceen mg/kg ds < 0.05 < 0.035

fluoranteen mg/kg ds < 0.05 < 0.035

benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0.05 < 0.035

chryseen mg/kg ds < 0.05 < 0.035

benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0.05 < 0.035

benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0.05 < 0.035

benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0.05 < 0.035

mdeno( l,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0.05 < 0.035

Sommaties
som PAK (10) mg/kg ds 0.35 < 0.35

.Res. Toetsoordeel AW

| Toetsoordeel monster 1968167?

1.5 20.75 40

Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda

© Geen toetsoordeel mogelijk 
<= Achtergrondwaarde



Project 531094166-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw

Certificaten 595025

Toetsing T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

Toetsversie BoToVa 2.0.0 Toetsdatum: 7 Juni 2016 14:14

Monsterreferentie
Monsteromschrijvmg

2167733

105 (0f0-0,5)
Analyse Eenheid J Analyseres. | Gestand.Res. | Toetsoordeel j AW 1 T l 1 l
Lutum/Humus
Organische stof % (m/m ds) 20.0 10

Lutum % (m/m ds) 25.0 25

Droog rest
droog rest 66.6 66.6

Polycyclische kool waterstoffen
nafta leen mg/kg ds < 0.05 < 0.018

fenantreen mg/kg ds 0.19 0.095

anthraceen mg/kg ds 0.07 0.035

fluoranteen mg/kg ds 0.35 0.18

benzo(a)antraceen mg/kg ds 0.21 0.10

chryseen mg/kg ds 0.26 0.13

benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0.13 0.065

benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.21 0.10

benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.17 0.085

mdeno( l,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0.16 0.08

Sommaties
som PAK (10) mg/kg ds 1.8 0.89 1.5 20.75 40

| Toetsoordeel monster 2167733: Voldoet aan Achtergrondwaarde
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Monsterreferentie 2167734

Monsteromschnjvmg 106 (0,0-0,5) 1
Analyse Eenheid | Analyseres. | Gestand.Res. | Toetsoordeel | AW __ I_J____!_J______
Lutum/Humus
Organische stof % (m/m ds) 2.7

Lutum % (m/m ds) 25.0

Droogrest

droogrest % 85.4

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen mg/kg ds < 0.05

fenantreen mg/kg ds 0.57

anthraceen mg/kg ds 0.17

fluoranteen mg/kg ds 1.2
benzo(a)antraceen mg/kg ds 0.54

chryseen mg/kg ds 0.63

benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0.38

benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.65

benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.39

indeno( l,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0.45

Sommaties

som PAK (10) mg/kg ds 5

10

25

85.4 (3)

< 0.035 

0.57 

0.17 

1.2 

0.54 

0.63 

0.38 

0.65 

0.39 

0.45

5.0 3.3 AW(WO) 1.5 20.75 40

| Toetsoordeel monster 2167734: Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

@ Geen toetsoordeel mogelijk

x AW(WO) x maal Achtergrondwaarde (Wonen)

<» Achtergrondwaarde



Bijlage 7 Toetsingsresultaten 
grondwater



Project S3109416G-Slotemaker De Bruineweg 67/68 te Haulerw
Certificaten 589573

Toetsing T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb

Toetsversie BoToVa 1.1.0 Toetsdatum: 2 mei 2016 16:40

Monsterreferentie 1767385

Monsteromschnjving 14
Analyse Eenheid Analyseres. | | Toetsoordeel | S 1i t r-------------> 1--------------------

Metalen ICP-MS (opgelost)
banum (Ba) pg/l 360 1.1 T 50 337.5 625
cadmium (Cd) pg/i < 0.2 - 0.4 3.2 6
kobalt (Co) pg/i 3.4 - 20 60 100
koper(Cu) pg/i 39 2.6 S 15 45 75
Kwik (Hg) niet vluchbg pg/i < 0.05 - 0.05 0.175 0.3
lood (Pb) pg/i < 2 - 15 45 75
molybdeen (Mo) pg/i < 2 - 5 152.5 300
nikkel (Ni) pg/i 23 1.5 S 15 45 75
zink (Zn) pg/i 83 1.3 S 65 432.5 800

Minerale olie
minerale olie (flortsil dean-up) pg/» < 50 - 50 325 600

Vluchtige aromaten
benzeen pg/i < 0.2 - 0.2 15.1 30
ethylbenzeen pg/i < 0.2 - 4 77 150
naftaleen pg/« < 0.02 - 0.01 35.005 70
styreen pg/i < 0.2 - 6 153 300
tolueen pg/i < 0.2 - 7 503.5 1000
xyleen (ortho) pg/i < 0.1
xyleen (som m+p) pg/i < 0.2

Sommaties aromaten
som xylenen pg/« 0.2 - 0.2 35.1 70

Vluchtige chlooralifaten
dichloormethaan pg/i < 0.2 - 0.01 500.005 1000
1,1-dichloorethaan pg/i < 0.2 - 7 453.5 900
1,2-dichloorethaan pg/i < 0.2 - 7 203.5 400
1,1-dichlooretheen pg/i < 0.1 - 0.01 5.005 10
1,2-dichlooretheen (trans) pg/i < 0.1
1,2-dichlooretheen (cis) pg/i < 0.1
1,1 -dichloorpropaan pg/i < 0.2
1,2-dichloorpropaan pg/i < 0.2
1,3-dichloorpropaan pg/i < 0.2
tnchloormethaan pg/i < 0.2 - 6 203 400
tetrachloormethaan pg/i < 0.1 - 0.01 5.005 10
1,1,1-tnchloorethaan pg/i < 0.1 - 0.01 150.005 300
1,1,2-tnch loorethaa n pg/i < 0.1 - 0.01 65.005 130
tnchlooretheen pg/i < 0.2 - 24 262 500
tetrachlooretheen pg/i < 0.1 - 0.01 20.005 40
vinylchloride pg/i < 0.2 - 0.01 2.505 5

Sommaties
som C+T dichlooretheen pg/i 0.1 - 0.01 10.005 20
som dichloorpropanen pg/i 0.4 - 0.8 40.4 80

Vluchtige gehalogeneerde ahfaten - divers
tribroommethaan pg/i < 0.2 630

| Toetsoordee» monster 1767385: Overschrijding Tussenwaard?

Legenda

<g) Geen toetsoordeel mogelijk

<= Streefwaarde
x S x maal Streefwaarde
x T x maal Tussenwaarde



Bijlage 8 Asbestberekeningsblad
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ProjOClnummer 531094",69
Projectnaam Skxemaker de Bromeweg 67/68 Haulerwv^k
Datum vektwerv 20 apnl 2016
Sleuf/gat en traject 12 (0.0-0.5)

REKENBLAD resultaat ondergrens bovengrens

RESULTATEN ASBEST VELD > 20 mm
harken

Analyse matenaalmonster 1 Asb SL12

percentage Chrysotiel m malenaal 1 % 45 30 60

percentage Amosiet m matenaal 1 % 0 0 0

percentage Croadoiiet m matenaai 1 % 0 0 0

Analyse matenaatmonster 2 Asb SL12

percentage Chrysooei *1 matenaal 2 % 12.5 10 15

percentage Amosiet m matenaai 2 % 0 0 0

percentage Croodoliet in matenaai 2 % 0 0 0

traject m-mv 0 - 0.5

«JtChtfieKt grond kg/l 1.6 1.7 1.5

mspectiecoefTicient sleuf % 100 100 100

lengte sleuf m 2

diepte traject m 0.5

breedte sleuf m 0.5

volume sleuf mJ 0.5 0.5 0.5

aantal stukjes asbest na harken 1 1 1 1

gewicht gevonden asbest na harken 1 9 ï 24 24.0 24.0

aantal stukjes asbest na harken 2 14 14 14

gewicht gevonden asbest na harken 2 9 911 911.0 911.0

drooggewicht totale monster “9 580.2 618.5 544.0

gehalte aan Chrysotiel >20 mm mg/kg ds j 214.87 159.45 277,68

gehalte aan Amosiet >20 mm mg/kg ds 0.00 0.00 0.00

gehalte aan Croodofaet >20 mm mg/kg ds 0.00 0.00 0.00

gehalte aan totaal asbest >20mm mg/kg ds 214.87 159.45 277.68

RESULTATEN ASBEST VELD 16-20 mm
zeven

massa monster voor zeven (> 50 kg) kg 50 50 50

massa grove fractie > 16mm kg 2 2 2

massa ffie frectie < 16mm kg 48
1

48 48

minimale groepgrootte (bodem 20*. depot 50*) kg 0.5 0.5 0.5

gewicht monster fijne fractie kg 0.00001 0.00001 0.00001

aantal stukjes asbest na zeven matenaai 1 0.00001 0.00001 0.00001

gewichl gevonden asbest na zeven mat 1 9 0.00001 0.0 0.0

drooggewicht te zeven monster kg 36.3 36.3 36.3

gehalte aan Chrysotiel 16-20 mm mg/kg ds 0.00 0.00 0.00

gehalte aan Amosiet 16-20 mm mg/kg ds 0.00 0.00 0.00

gehalte aan Croodofcet 16-20 mm mg/kg OS 0.00 0.00 0.00

gehalte aan totaal asbest 16-20 mm mg/kg ds 0.00 0.00 0.00

RESULTATEN ASBEST LAB. < 16mm
analyse

massa monster ai behandefcng kg 11.43 I

massa monster na drogen kg 8.29

werkeii^a vochtpercentage % 72.5

gehalte aan totaal asbest < 16mm in fractie mg/kg ds 320 220 430

gehalte totaal asbest < 16mm In bodem mg/kg ds 307.20 211,20 412.80

RESULTATEN TOTAAL ASBEST GEWOGEN IN GROND

gehalte aan totaal asbest >20 mm (harken) mg/kg ds 214.87 159.45 277.68

genatte aan totaal asbest 16-20 mm (zeven) mg/kg ds 0.00 0.00 0.00

gehalte aan totaal asbest < I6mm (lab.) mg/kg ds 307.20 211.20 412.80

asbest in bodem totaal gewogen mg/kg ds. 522.07 mg/kg ds 370.65 mgrkg ds 690.48 mg/kg ds

Resultaat asbest in bodem totaal gewogen 522 mg/kg ds.
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Projectnummer 
Projectnaam 
Datum vetdwerX 
Sleuf/gat en traject

53109416g
Slotemaker de Bnjineweg 67/68 te Hautefwifr 
20 april 2016
Maaiveld

REKENBLAD resultaat ondergrens bovengrens

Analyse materiaalmonster 

percentage Chrysobel m matenaal %

Asb mv

12.5 10 15

percentage Amosiet in materiaal % 0 0 0

percentage CrockJoiiet in matenaal % 0 0 0

traject
dichtheid grond

m-mv
kg/1

0 - 0.02

1.6 1.7 1.5

inspectoecoefRcient sleuf % 100 100 100

RESULTATEN ASBEST VELD > 20 mm
harken

lengte sleuf

diepte traject

breedte sleuf

volume sleuf

m

m

m
mJ

33.5

0.02

32

21.44 21.44 21.44

aantal stukjes asbest na harken 5 5 5

gewicht gevonden asbest na harken 9 84 84.0 84,0

drooggewicht totale monster *9 *mm****u mm#*»»#* mm#####
gehalte aan Chrysotiel >20 mm mg/kg ds tmmmu ###*#*### ###»###*
gehalte aan Amosiet >20 mm mg/kg ds ######### mm#####
gehalte aan Crocidoliet >20 mm mg/kg ds rmnnmmnv mm###### ########
gehalte aan totaal asbest >20mm mg/kg ds ######### ********

RESULTATEN ASBEST VELD 16-20 mm
zeven

massa monster voor zeven (> 50 kg) Ng

massa grove fractie > 16mm kg - -
massa fijne fractie < 16mm *9 ########* mm###### mm#####
minimale greepgrootte (bodem 20x, depot 50x) kg 0.5 05 0.5

gewicht monster fijne fractie kg -
aantal stukjes asbest na zeven

gewicht gevonden asbest na zeven 9 - ######### mmmtmm
drooggewicht te zeven monster

gehalte aan Chrysotiel 16-20 mm

gehalte aan Amosiet 16-20 mm

Ng

mg/kg ds 

mg/kg ds

mmmtmtt
ttttttttttrtttttrt
#########

mmmmrn
########

gehalte aan Crocidoliet 16-20 mm mg/kg ds Mistti'tttftfts mm##*### mm#####
gehalte aan totaal asbest 16-20 mm mg/kg ds ttttXUSBItgg #im#ft##fT» 90######

RESULTATEN ASBEST LAB. < 16mm
analyse

massa monster in behandeling

massa monster na drogen

werkelijke vocht percentage

gehalte aan totaal asbest < 16mm in fractie

k9

kg

%

mg/kg ds
gehalte totaal asbest < 16mm in bodem mg/kg ds >—ff— ttaattuttazii ftttttttltfttttt

RESULTATEN TOTAAL ASBEST GEWOGEN IN GROND

gehalte aan totaal asbest >20 mm (harken) mg/kg ds ttmmmttttn 90######
gehalte aan totaal asbest 16-20 mm (zeven) mg/kg ds mtmumttn mmmmttttu
gehalte aan totaal asbest < 16mm (lab ) mg/kg ds mm######

asbest in bodem totaal gewogen mg/kg ds *######## _____ mm###### mg/kg ds ######## mg/kg ds

Resultaat asbest in bodem totaal gewogen 1 mg/kg ds.


