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1 Inleiding
In opdracht van de gemeente Zaanstad is door Tauw bv een bodemonderzoek van de grond
uitgevoerd in de woonwijk Zeehelden- en Schrijversbuurt te Wormerveer.
Aanleiding tot het huidige onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen realisatie van
parkeervakken op verscheidende locaties binnen de genoemde woonwijk. In het kader van de
aanleg van de parkeervakken zal de grond tot maximaal 0,5 m -mv worden ontgraven.
Het doel van het bodemonderzoek, is het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit en de
indicatieve hergebruiksmogeiijkheden van de bij de werkzaamheden vrijkomende grond. Op basis
van de resultaten van het bodemonderzoek per deellocatie de voor de werkzaamheden geldende
T&F-klassen bepaald.
De regionale ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1.
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2 Vooronderzoek en hypothese
2.1
Vooronderzoek
Onderstaande gegevens zijn verstrekt door de opdrachtgever aangevuld met eigen gegevens.
De locatie is gelegen in de woonwijk Zeehelden- en Schrijversbuurt te Wormerveer. De
onderzoekslocatie betreft te realiseren parkeervakken ter hoogte van de volgende adressen:
Hildebrandstraat 13 en 14
Constantijn Huygensstraat 13 en 14
P.C. Hooftstraat 13 en 14
Multatulistraat 14
Cor Bruynweg 64 t/m 114
Herman Gorterstraat 30 t/m 352
De Ruyterkade 1 t/m 3
Jan Camperstraat 2 t/m 12
Van Speijkstraat 60
Kortenaerstraat (tussen Witte de Withstraat en Karei Doormanstraat)
In het kader van de aanleg van de parkeervakken zal de grond tot circa 0,5 m -mv worden
ontgraven. De toekomstige parkeervakken worden grotendeels aangelegd op terreindelen die
momenteel als groenstrook fungeren.
Door de afdeling Milieu van de gemeente Zaanstad is een historisch onderzoek uitgevoerd. Hieruit
blijkt dat de voorgenomen parkeervakken in de Herman Gorterstraat zijn gelegen ter plaatse van
een voormalige stortplaats van industrieel- en bedrijfsafval. Ten noordwesten van de geplande
parkeervakken aan de De Ruyterkade zijn een wasserij en een benzineservicestation aanwezig
(geweest).
Door Oranjewoud is in 2003 een verkennend bodemonderzoek verricht ter plaatse van de
Schrijversbuurt en Zeeheldenbuurt (kenmerk 136454, d.d. 16 mei 2003). Aanleiding vormde de
voorgenomen vervanging van deriolering.Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de
bovengrond bestaat uit een ophooglaag van zand. Deze bovengrond is niet tot licht verontreinigd
met PAK (som 10). Opgemerkt wordt dat in de bovengrond van de Herman Gorterstraat cacaopulp
en houtpulp is aangetroffen. In de ondergrond (0,8-1,3 m -mv) ter plaatse van de De Ruyterkade
zijn matige bijmengingen met slakken aangetroffen; deze grond is licht verontreinigd met koper,
nikkel en PAK (som 10).
De grondwaterstand bevindt zich op 0,5 è 0,7 m -mv.
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2.2
Terreinopname
Bij de terreinopname, tijdens de veldwerkzaamheden, zijn geen bijzondere waamemingen naar
voren gekomen die duiden op bodemverontreiniging.
Op het maaiveld is visueel geen asbestverdacht) materiaal waargenomen.
2.3
Regionale geohydrologie
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de regionale geohydrologische situatie ter
plaatse van de onderzoekslocatie.

Tabel 2.1 Regionale geohydrologische gegevens

Onderdeel
1

Grondwaterstromingsrichting eerste watervoerend pakket* '

Oost Noord Oost

Stgghoogte van het grondwater (WVP1) ^

-2,1 m+NAP

Ligging to.v. grondwatertoeschenningsgebied

10 km

Maaiveldhoogte' '

-0,2 m +NAP

Diepte freatisch grondwater

< 1,2 m -mv

3

Klei/veen lagen op fijn zand, soms lemig

Geologie ^
4

Dikte van de deklaag' *

20-30 m

Zout of brak grondwater ^

Nee

*1) NAGROM. NAtionaal GROndwater Model
*2) VEWIN. Provinciale overzichten win- en productiemiddelen
*3) Topografische Dienst. Hoogtecqferkaart
*4) RIVM (ed.) 1987. Kwetsbaarheid van het grondwater
*5) Toegepaste geologische kaart
*6) Atlas van Nederland

De stromingsrichting van het oppervlakkig grondwater kan worden beïnvloed door lokale factoren
zoals waterlopen, drainagesystemen, (lekke) rioleringen en dergelijke.
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3 Uitgevoerde werkzaamheden
3.1
Veldwerkzaamheden
Het veldwerk is uitgevoerd op 9 juli 2007 en heeft bestaan uit de in tabel 3.1 vernielde
werkzaamheden.
De werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens BRL SIKB 2000 inclusief de, van toepassing zijnde,
onderliggende protocollen voor het veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek

Tabel 3.1 Uitgevoerde veldwerkzaamheden
Veldwerk

Monsterpunten

(m -mv)
16 x boring tot 0,5

101 t/m 114. 301 en 302

9 x boring tot 1.0

201 t/m 209

De situering van de monsterpunten is aangegeven op een situatieschets (zie bijlage 2). Bij ieder
toekomstig parkeervak is minimaal één boring geplaatst. De boringen ter plaatse van de Herman
Gorterstraat zijn, in verband met de voormalige stortactivrteiten binnen dit gebied doorgezet tot 1,0
m-mv.
Het opgeboorde en bodemmateriaal is in het veld beoordeeld op textuur, kleur en eventuele
bijzonderheden. Daarnaast is het opgeboorde bodemmateriaal door de veldmedewerker zorgvuldig
visueel beoordeeld op de aanwezigheid van asbest of puin.
De bemonstering van de grond heeft plaatsgevonden per zintuiglijk afwijkende bodemlaag met een
maximumtraject van 50 centimeter.
Het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocaties is, gezien de doelstelling van het onderzoek
en in relatie tot de voorgenomen werkzaamheden, niet onderzocht.
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3.2 Analysewerkzaamheden
Op basis van de, tijdens de veldwerkzaamheden gedane zintuiglijke waamemingen en de
ruimtelijke spreiding van de monsterpunten, zijn van de grond in het laboratorium
grondmengmonsters samengesteld voor analyse. Bij het samenstellen van de mengmonsters is
zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorgenomen werkzaamheden en de toekomstige
ligging van de parkeervakken. In onderstaande tabel is 3.2 is een overzicht opgenomen van de
straten waarvoor de verschillende mengmonsters representatief kunnen worden gesteld.

Tabel 3.2 Overzicht ruimtelijke ligging van de mengmonsters

Omschrijving Straten
mengmonster
MM01

Hildebrandstraat/C. Huygenstraat/PC Hooftstraat / Multatulistraat / Cor Bruynweg (116. 33-43)

MM02

Cor Bruynweg 80-114

MM03

Van Speijkstraat 32-60/Kortenaerstraat

MM04

Herman Gorterstraat 206-264 en 294-352

MM05
MM06

"

Herman Gorterstraat 30-88 en 116-178
De Ruyterkade

Aanvullend zijn, in verband het aantreffen van een verhoogd gehalte in een mengmonster, enkele
deelmonsters geanalyseerd.
Een overzicht van de geanalyseerde meng- en deelmonsters en de uitgevoerde analyses is
opgenomen in tabel 3.3.

14\26

Bodemonderzoek Zeehelden- en Schrijversbuurt, Wormerveer

Tauw

Kenmerk R001-4527644JFK-irb-V02-NL

Tabel 3.3 Samenstelling (meng)mon5ter(s) en analysepakket grond

Omschrijving Deelmonsters in

Dieptetraject Textuur

mengmonster

(m-mv)

mengmonster

Bijzonderheden

Analyse

NEN-grond '>

Mengmonsters
MM01

101-1; 102-1; 103-1; 104-1; 105-1; 109-1 0,0-0,5

zand

_

MM02

106-1; 107-1; 108-1

0,0-0,5

zand

licht puinhoudend

MM03

111-1; 112-1; 113-1; 114-1

0.0-0.5

zand

MM04

201-1; 202-1; 203-1; 204-1

0.1-0.6

zand

licht puinhoudend NEN-grond ^

MM05

110-1; 205-1; 206-1; 207-1; 208-1; 209-1 0,0-0.6

zand

licht puinhoudend NEN-grond ^

MM06

201-1; 202-1; 203-1; 204-1

0.0-0,5

zand

Deelmonsters

(uitsplitsing MM05)

NEN-grond

NEN-grond

, }

n

_

110-1

0.0-0.5

zand

licht puinhoudend PAK (som 10)

_

205-1

0.1-0.6

zand

_

_

206-1

0.1-0.6

zand

_
1)

PAK (som 10)
PAK (som 10)

207-1

0.1-0.6

zand

_

208-1

0,1-0.6

zand

_

209-1

0,0-0,5

zand

licht puinhoudend PAK (som 10)

PAK (som 10)
PAK (som 10)

parameters: humus en lutum, metalen (cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel, zink), arseen, EOX, PAK
(som 10) en minerale olie (GC) volgens AS3000

De chemische analyses zijn uitgevoerd door het NEN-EN-ISO 17025 geaccrediteerde laboratorium
van AL-West
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4 Resultaten
4.1 Toetsingskader
De analyseresultaten van grond en het grondwater zijn getoetst aan de STI-waarden uit de Wet
bodembescherming (de circulaire "Interventiewaarden Bodemsanering", Staatscourant 24 februari
2000, nummer 39). Dit toetsingskader bestaat uit Streefwaarden, Toetsingswaarden voor nader
onderzoek en Interventiewaarden. Een beschrijving van de waarden is hieronder weergegeven:
Streefwaarde
De streefwaarden hebben betrekking op de in de natuur voorkomende achtergrondgehalten of
detectiegrenzen bij stoffen die niet in natuurlijke milieus voorkomen. In principe is er sprake van een
onbeïnvloede bodemkwaliteit.
Tussenwaarde
De tussenwaarde (1/2 * streefwaarde + interventiewaarde), ofwel het criterium voor nader
onderzoek is vastgesteld om aan te geven dat vervolgonderzoek nodig is. Voor stoffen waar geen
streefwaarde is vastgesteld, dient 1/2 * interventiewaarde te worden gehanteerd.
Interventiewaarde
De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigende stoffen aan, waarboven
sprake is van ernstige bodemverontreiniging. Indien de interventiewaarde voor grond een
bodemvolume van 25 m of voor grondwater een bodemvolume van 100 m overschrijdt, dan wordt
gesproken van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Bij overschrijding van de
interventiewaarden zijn mogelijk risico's aanwezig. Op basis van eventuele risico's kan het
noodzakelijk zijn om maatregelen te treffen om derisico'ste beperken, dan wel weg te nemen.
3

3

De STI-waarden voor grond zijn afhankelijk van het bodemtype, hetgeen wordt bepaald door het
gehalte aan Humus (organische stof) en/of Lutum (kleifractie). De berekende locatiespecifieke
waarden en verdere bijzonderheden zijn weergegeven in een STI-toetsingstabel. Deze tabel is
opgenomen in bijlage 5. De analyseresultaten zijn opgenomen in bijlage 6.
De weergaven in de tabellen is als volgt:
Het gehalte is kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde
+
Het gehalte is groter dan de streefwaarde
++
Het gehalte is groter dan de tussenwaarde
Het gehalte is groter dan de interventiewaarde
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4.2 Zintuiglijke waamemingen
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn, behoudens de lokale aanwezigheid van een zeer lichte
bijmenging van puin, zintuiglijk geen waamemingen gedaan die kunnen duiden op een eventuele
verontreiniging van de bodem.
In het opgeboorde bodemmateriaal is visueel geen asbesthoudend materiaal waargenomen.
Een volledig overzicht van de zintuiglijke waamemingen is opgenomen in de boorprofielen (zie
bijlage 3).
4.3
Kwaliteit van de grond
De analyseresultaten van de geanalyseerde grondmengmonsters en deelmonsters en de
interpretatie zijn in navolgende tabellen weergegeven.

Tabel 4.1 Analyseresultaten grond (mg/kg d.s.) en interpretatie mengmonsters
Monsteromschrfjving
Diepte (m -mv)
Lutum (%)
Humus (%)

MM01
0,0-0,5

MM02
0,M.5

MM03
0,0-0.6

MM04
0,1-0,6

MM0S
O.M.6

1.0
4,1

1.0
8.2

2.1
2.6

1.0
1.0

1.0
3^

<4.0
<0,17
<15
«=5.0
0,07
19
6,8
31

<4,0
<0,17
<15
11
0.15
27
8.3
45

<4,0
<0.17
<15
<5.0
<0,05
<13
6,4
24

<4,0
<0.17
<15
<5,0
<0,05
<13
3,6
<17

<4,0
<0,17
<15
6.4
<0,05
23
6,2
26

0,76

0,013

150

<0.30

<0,30

-

<20

450

+

METALEN
arseen (As)
cadmium (Cd)
chroom (Cr)
koper (Cu)
kwik (Hg)
Inod(Pb)
nikkel (Ni)
zink (Zn)

-

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
+
PAK (som 10) #
+
3,6
1.1

+++

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
EOX*

<0,30

<0,30

-

<0,30

110

+

74

OVERIGE STOFFEN
minerale olie (C10-C40) 66

+

+

De individuele PAK zijn niet toetsbaar conform de Wbb
Fungeert als "trigger" voor organohalogeenverbindingen
Het gehalte van EOX is gemeten boven de streefwaarde maar beneden derichtwaardevan 3,0 mg/kg d.s.
waarbij de NEN aanvullend onderzoek voorschrijft
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T a b e l 4.2Analyseresultaten grond (mg/kg d.s.) e n interpretatie mengmonsters
Monsteromschrijving
Diepte (m -mv)
Lutum (%)
Humus (%)

MM06
0,04,5
1,0
9^2

METALEN
arseen (As)
cadmium (Cd)
chroom (Cr)
koper (Cu)
kwik (Hg)
lood (Pb)
nikkel (Ni)
zink (Zn)

4,6
<0.17
<15
25
0.38
99
11
100

•
+
•
+

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
PAK(som10)#

3,3

+

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
EOX *

<0,30

OVERIGE STOFFEN
minerale olie (C10-C40) 120
#:
*:
»:

De individuele PAK zijn niet toetsbaar conform de Wbb
Fungeert als "trigger" voor organohalogeenverbindingen
Het gehalte van EOX is gemeten boven de streefwaarde maar beneden de richtwaarde van 3,0 mg/kg d.s.
waarbij de NEN aanvullend onderzoek voorschrijft

De aangetoonde sterk verhoogde concentratie PAK (som 10) in MM05 heeft aanleiding gegeven tot
het uitsplitsen van dit mengmonster. De deelmonsters zijn separaat geanalyseerd op de parameter
PAK (som 10). De analyseresultaten en de interpretatie van de uitsplitsing zijn in navolgende
tabellen weergegeven.

Tabel 4.3 Analyseresultaten grond (mg/kg d.s.) en interpretatie uitsplitsing MM05
Monsteromschrijving
Diepte (m -mv)
Lutum (%)*
Humus (%)•

205-1
0,14,6
1,0
3,2

206-1
0.1-0,6
1.0
3.2

207-1
0.1-0,6

208-1
0.1-0,6

209-1
0,0-0,5

1,0
3,2

1,0
3.2

1.0
3,2

0,011

n.a.

12

POLYCYCUSCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
PAK(som10)#
*:
#:
n.a.

0,019

-

0,27

+

Het lutum en humuspercenta ge is ontleend aan de gemeten percentage s in MM05
de individuele PAK zijn niet toetsbaar conform de Wbb
niet aantoonbaar
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Tabel 4.4 Analyseresultaten grond (mg/kg d.s.) en interpretatie uitsplitsing MM05
Monsteromschrijving
Diepte (m -mv)
Lutum (%)*
Humus (%)•

110
0.0-0,5
1.0
3j2

POLYCYCUSCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
PAK (som 10) #
3,8
*:
#:

Het lutum en humuspercenta ge is ontleend aan de gemeten percentage s in MM05
de individuele PAK zijn niet toetsbaar confbnn de Wbb

4.4
Bespreking resultaten
Uit de analyseresultaten blijkt dat in de grond ter plaatse van de mengmonsters MM01, MM02 en
MM03 de parameters PAK en minerale olie in licht verhoogde concentraties zijn gemeten. De grond
ter plaatse van mengmonster MM06 is licht verontreinigd met PAK (som 10), minerale olie en
enkele zware metalen. De overige geanalyseerde parameters overschrijden in bovenstaande
mengmonsters niet de streetwaarde of de detectielimiet.
In de grond ter plaatse van mengmonster MM04 zijn geen van de geanalyseerde parameters in
concentraties boven de streefwaarde en/of detectielimiet aangetoond.
In de grond bij mengmonster MM05 is een sterk verhoogde concentratie van PAK (som 10)
aangetoond. Het gemeten gehalte overschrijdt de interventiewaarde. De parameter minerale olie
overschrijdt in dit mengmonster de streefwaarde. Uit de analyseresultaten van de individuele
deelmonsters blijkt dat enkel ter plaatse van de monsterpunten 110 en 209 licht verhoogde
concentraties PAK (som 10) voorkomen. In de overige deelmonsters zijn geen concentraties PAK
(som 10) boven de streefwaarde en/of detectielimiet aangetoond.
De, in eerste instantie aangetoonde, sterk verhoogde concentratie PAK (som 10) in de grond ter
plaatse van MM05 is hiermee niet bevestigd.
De verontreinigingssituatie van de grond, zoals deze in onderhavig onderzoek is vastgesteld is in
bijlage 4 op kaartmateriaal samengevat.
4.5 Indicatieve toetsing aan Bouwstoffenbesluit
Aanvullend op de toetsing van de analyseresultaten aan de streef- en interventiewaarden van de
Wet Bodembescherming zijn de resultaten tevens indicatief getoetst aan de
samenstellingswaarden van het Bouwstoffenbesluit. Op basis van deze toetsing kunnen de
indicatieve hergebruiksmogeiijkheden van de bij de werkzaamheden vrijkomende grond worden
bepaald.
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ln onderstaande tabel 4.5 is de indicatieve beoordeling van de verschillende mengmonsters
weergegeven.

Tabel 4.5 Indicatieve toetsing Bouwstoffenbesluit
Omschrijving
mengmonster

Diepte
(m - m v )

Beoordeling

Bepalende parameterts)

MM01

0,0-0,5

Categorie 1-grond

PAK (som 10) en minerale olie

MM02

0,0-0.5

Categorie 1-grond

PAK (som 10) en minerale olie

MM03

0.0-0.5

Categorie 1-grond

Minerale olie

MM04

0.1-0,6

Schone grond

_

MM05

0,0-0.6

Niet toepasbaar

Minerale olie

MM06

0,0-0.5

Categorie 1- grond

Koper, kwik, lood, zink, PAK (som 10) en minerale olie

Uit de toetsing aan de normen van het Bouwstoffenbesluit blijkt dat de monsters MM01, MM02,
MM03 en MM06 indicatief beoordeeld worden als categorie 1-grond. MM05 wordt indicatief
beoordeeld als niet toepasbaar op basis van het gemeten gehalte van minerale olie. Monster MM04
wordt indicatief beoordeeld als schone grond.
Opgemerkt wordt dat bij de indicatieve beoordeling geen zekerheidsfactor is toegepast
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5 Arbeidshygiëne en veiligheid
5.1

Inleiding

Bij werkzaamheden in de grond bij de aanleg van de parkeervakken in de Zeehelden- en
Schrijversbuurt te Wormerveer kunnen betrokkenen worden blootgesteld aan
gezondheidsschadelijke stoffen. Blootstelling aan deze stoffen kan plaatsvinden langs drie
wegen:
• De ademhalingsorganen, als gevolg van inademen van stof en dampen
• De huid, als gevolg van contact met verontreinigde grond
• Het spijsverteringskanaal, als gevolg van het inademen en vervolgens inslikken van
aërosolen, en door onvoldoende hygiëne bij het eten, drinken en roken op de werklocatie
5.2
Situatiebeschrijving
In de verschillende mengmonsters zijn geen sterke verontreinigingen aangetoond waardoor een
directe indeling in T-klassen niet noodzakelijk is. Gezien de aanwezigheid van een aantal
verontreinigingen boven de streefwaarde is het maatgevende mengmonster MM06 getoetst aan
de quotiëntregel conform paragraaf 3.4.1 van de publicatie 132 van het CROW.

#

5.3 Wetgeving
risicoklasse-indeling
Risicoberekening vindt plaats volgens beleidsregel 4.2-2: "Wijze van beoordeling van blootstelling
aan toxische stoffen bij werken in of met verontreinigde grond of verontreinigd grondwater*. Op
basis van de maximaal aangetroffen concentraties van de vanuit arbeidshygiënisch en
veiligheidsoogpunt meest relevante verbindingen in de grond en het grondwater, de toxische
eigenschappen van de verontreinigingen en de kans op blootstelling, wordt een toxiciteitklasse
(T-klasse) vastgesteld.
De F-klasse (voor explosierisico) wordt vastgesteld op basis van de vlampunten van de
aangetroffen verontreinigingen. Op basis van de klasse-indeling worden veiligheidsmaatregelen
toegekend.
Op grond van de systematiek volgens beleidsregel 4.2-2 en de maximaal aangetroffen
concentraties in de grond worden de werkzaamheden ter plaatse van de Zeehelden- en
Schrijversbuurt ingedeeld in de basisklasse droog.
In bijlage 7 is de uitwerking van de T&F-klassebepaling en zijn de bijbehorende maatregelen
beschreven die behoren bij het basispakket droog.

Bodemonderzoek Zeehelden- en Schrijversbuurt, Wormerveer

23\26

Kenmerk R001-4527644JFK-irt>-V02-NL

24\26

Bodemonderzoek Zeehelden- en Schrijversbuurt, Wormerveer

Tauw

Kenmeik ROOI -4527644JFK-irt>-V02-NL

6 Samenvatting en conclusies
In opdracht van de gemeente Zaanstad is door Tauw bv een bodemonderzoek van de grond
uitgevoerd in de woonwijk Zeehelden- en Schrijversbuurt te Wormerveer.
Aanleiding tot het huidige onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen realisatie van
parkeervakken op verscheidende locaties binnen de genoemde woonwijk.
Doel van het onderzoek is het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de grond voor het
nagaan of er op de onderzoekslocatie sprake is van een bodemverontreiniging.
Zintuiglijke waamemingen
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn, behoudens de lokale aanwezigheid van een zeer lichte
bijmenging van puin, zintuiglijk geen waamemingen gedaan die kunnen duiden op een eventuele
verontreiniging van de bodem.
Op het maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal is visueel geen asbest(verdacht) materiaal
waargenomen.
Grond
Uit de analyseresultaten blijkt dat in de bovengrond ter plaatse van de mengmonsters MM01,
MM02, MM03 en MM05 maximaal licht verhoogde concentraties PAK (som 10) en minerale olie
zijn aangetoond. In de grond ter plaatse van MM06 zijn licht verhoogde gehalten met PAK (som
10), minerale olie en enkele zware metalen gemeten. De overige, in de verschillende
mengmonsters geanalyseerde, parameters zijn gemeten in gehalten beneden de streefwaarde of
de detectiegrens. In de grond ter plaatse van MM04 is geen van de geanalyseerde parameters in
concentraties boven de streefwaarde en/of detectielimiet aangetoond.
De, eventueel bij de ontgravingswerkzaamheden vrijkomende, grond ter plaatse van de
mengmonsters MM01, MM02, MM03 en MM06 wordt indicatief beoordeeld als categorie 1-grond.
De grond ter plaatse van MM04 wordt indicatief beoordeeld als schone grond. De grond ter
plaatse van MM05 wordt indicatief beoordeeld als niet toepasbaar.
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Conclusies
Resumerend kan worden gesteld dat op basis van de onderzoeksresultaten de locatie niet vrij is
van verontreinigingen. In de grond zijn streefwaardeoverschrijdingen voor de parameters PAK
(som 10), minerale olie en enkele zware metalen aangetoond. De gemeten concentraties zijn
echter dusdanig gering verhoogd dat naar onze mening geen risico's voor de volksgezondheid of
het milieu zijn te verwachten.
In het kader van arbeidshygiëne en veiligheid worden de werkzaamheden ter plaatse van de
Zeehelden- en Schrijversbuurt op grond van de systematiek volgens beleidsregel 4.2-2 en de
maximaal aangetroffen concentraties in de grond ingedeeld in de basisklasse droog.
Op basis van de onderzoeksresultaten zijn er ons inziens geen milieuhygiënische en
arbeidshygiënische belemmeringen aanwezig voor de voorgenomen werkzaamheden.
Zodra in grond streefwaarden worden overschreden is eventueel vrijkomende grond niet meer
onbeperkt voor hergebruik geschikt. Bij afvoer van grond van de locatie kan het daarom
noodzakelijk zijn een partijkeuring volgens het Bouwstoffenbesluit uit te voeren.
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