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Inleiding 

In opdracht van de gemeente Zaanstad, Dienst Wijken, is in april en mei 2003 door 

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in de 

Schrijvers- en de Zeeheldenbuurt te Wormen/eer. 

Aanleiding 
Aanleiding tot het uitvoeren van het bodemonderzoek is de voorgenomen vervanging van 

de riolering ter plaatse. Hiervoor dient inzicht te worden verkregen in de 

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) ter plaatse. 

Situatie 
Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd in de volgende straten gelegen in de 

Schrijversbuurt en de Zeeheldenbuurt te Wormerveer: 

- Albert Meijnsstraat; 

- Vondelstraat; 

- Bilderdijkstraat; 

- Albert Verweijstraat; 

- Herman Gorterstraat; 

- C. Bruijnweg; 

- H. Roland Holststraat; 

- A. van Scheltemastraat; 

- H. Heijermansstraat; 

- C. van Bruggenstraat; 

- Lijsterstraat; 

- Slauerhofstraat; 

- Van Heemskerckstraat; 

- Van Diemenstraat; 

- Piet Heijnstraat; 

- Karei Doormanstraat. 

De totale lengte van het te vervangen rioleringstracé bedraagt circa 3.000 m. De 

verharding ter plaatse van de rioleringstracés bestaat grotendeels uit klinkers. De situatie 

is weerge-geven op tekening 136454S1. 

Onderzoeksstrategie en doelstelling 
De Nederlandse Voornorm Bodem met onderzoeksstrategie voorverkennend bodem

onderzoek (NVN 5740) is niet geschikt voor bodemonderzoek langs langgerekte 

rioleringstracés. De in oktober 1999 hiervoor in de plaats gekomen NEN 5740 bevat 

evenmin een onderzoeksstrategie toegespitst op lijnvormige locaties. Het onderzoeks

programma, zoals in dit onderzoek is uitgevoerd, is beter toegesneden op een lang

gerekte onderzoekslocatie zoals bij rioleringstracés en geeft inzicht in de algemene 

bodemkwaliteit (grond en grondwater) ter plaatse. 

Doel van het onderzoek is meer inzicht te krijgen in de risico's die de werknemers lopen 

bij contact met de bodem (grond en grondwater) en de (indicatieve) verwerkingsmogelijk

heden van de eventueel vrijkomende grond. Hiervoor wordt in dit onderzoek de algemene 

kwaliteit van de bodem bepaald. 
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De opbouw van het rapport is als volgt. In hoofdstuk 2 worden de uitgevoerde veld- en 
laboratoriumwerkzaamheden besproken. De resultaten hiervan worden in hoofdstuk 3 
behandeld, waarna in hoofdstuk 4 de conclusies en aanbevelingen volgen. 
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2 Veldwerk 

Voor het uitvoeren van bodemonderzoek bestaan diverse al dan niet door de overheid 

verplicht gestelde normen, richtlijnen, certificaten en dergelijke, die een positieve 

bijdrage leveren aan de kwaliteit van een onderzoek. In bijlage 1 wordt in dit kader nader 

ingegaan op door Oranjewoud uitgevoerde werkzaamheden. 

2.1 Uitgevoerd veldwerk 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de VKB-protocollen 2001 t/m 2017 en 

eventuele aanvullende NEN-/NPR- normen conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsricht

lijn voor het SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). 

Oranjewoud is volgens dit SIKB-procescertificaat gecertificeerd. 

Verspreid over de onderzoekslocatie zijn in totaal 54 handboringen verricht tot een diepte 

van circa 3,0 m -mv. Het opgehoorde materiaal is middels velddetectiemethoden 

beoordeeld op het voorkomen van verontreinigingen, beschreven en bemonsterd. 

Ter bepaling van de kwaliteit van het grondwater zijn de boringen 1 t/m 3, 5, 7, 47 en 53 

afgewerkt tot peilbuis met de bovenzijde van het filter circa 0,5 meter beneden de actuele 

grondwaterspiegel (filterstelling tussen 1,0 en 3,0 m -mv.; filterlengte 1,0 m). Na 

plaatsing zijn de peilbuizen goed afgepompt en ruim één week later, na nogmaals goed 

afpompen, bemonsterd voor laboratoriumonderzoek. Van het grondwater is de 

grondwaterstand opgenomen en zijn in het veld de zuurgraad (pH) en de electrische 

geleidbaarheid (EC) bepaald. 

De situering van de boringen en de peilbuizen is weergegeven op tekening 136454S1. 

2.2 Resultaten veldwerk 

De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met de bijbehorende veldwaarne

mingen zijn opgenomen in bijlage 2. 

De bodem ter plaatse bestaat in het algemeen vanaf de het maaiveld of de klinker-

verharding tot 1,4 a 2,9 m -mv. uit een ophooglaag van matig fijn zand met daaronder tot 

de maximale boordiepte van 3,0 m -mv. (het oorspronkelijke) veen. Zeer plaatselijk 

(boring 25; 2,2-3,0 m -mv.) is in de ondergrond klei aangetroffen. In de boringen 13,15, 

24, 30, 36 en AA t/m A6 is vanaf de klinkerverharding tot de einddiepte van 2,0 a 3,0 m -

mv. zand aanwezig. 

Verspreid over het toekomstige rioleringstracé zijn diverse waarnemingen gedaan die 

mogelijk duiden op een bodemverontreiniging. 

Ter plaatse van de Bilderdijkstraat en de Albert Meijnsstraat is in de boringen 2, 51 en 52 

onder de zandige ophooglaag een laag van geïmpregneerde houtsnippers aangetroffen. 

In de Herman Gorterstraat en de Vondelstraat is in de boringen 16 t/m 18, 20 t/m 22 en 

47 in de zandige ophooglaag een laag cacoapulp aangetroffen met een gemiddelde dikte 

van ongeveer 0,7 m. In boring A7 is in deze laag ook slib aanwezig. Deze lagen maken, 

gezien de samenstelling, geen onderdeel uit van de bodem en zijn derhalve niet verder 

(analytisch) onderzocht. Vermoedelijk bevindt zich ter plaatse een gedempte sloot. 
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In de boringen 1, 2, 5, 31 en 52 zijn isolatiemateriaal, plastic, ijzerdraad, scherven en/of 
huisvuilzakken aangetroffen. 

In de onderstaande tabel 2.1 zijn de overige veldwaarnemingen opgenomen. 

Tabel 2.1: Veldwaarnemingen 
Straat Boring Einddiepte 

(m -mv.) 
Veldwaarnemingen Straat Boring Einddiepte 

(m -mv.) Traject 
(m -mv.) 

Waarneming 

Vondelstraat 1 3,0 1.8-2.5 Matige olie-waterreactie, matige oliegeur Vondelstraat 
15 2,8 2,1-2,8 Matige olie-waterreactie, zwakke oliegeur 

H. Gorterstraat 3 2.1 1.8- 1.9 
1.9- 2.1 

Matig slakhoudend, oliegeur 
Slakkenlaag, oliegeur 

H. Gorterstraat 

19 3,0 0.0-0,5 Enkele puintjes 

H. Gorterstraat 

47 3,0 1.3-2,3 Zwakke olie-waterreactie, zwakke teergeur 

Slauerhofstraat 31 3,0 2,4-2,9 Matig slakhoudend Slauerhofstraat 
46 3.0 0,3-1,0 Puinschilvertjes 

Noorderstraat 37 3.0 1.7-3,0 Sterke verdachte oliegeur 

Van Diemenstraat 40 3.0 0,6-1.5 Matig slakhoudend 

Van Heemskerckstraat 43 3.0 0.5-0,7 Enkel puintje 

Piet Heijnstraat 54 M 0,2-1,3 Sterk slakkenhoudend, matig koolhoudend, 
zwak puinhoudend 

Piet Heijnstraat 

56 3.0 0,6-1,8 Sterk slakkenhoudend, matig koolhoudend 

De boringen 3 (slakkenlaag), 15 (obstakel), 26 (beton), 36 (obstakel), 52 (houtsnippers) 
en 54 (grindlaag) zijn op een diepte van 1,4 a 2,8 m -mv. gestaakt. 

De grondwatergegevens zijn weergegeven in tabel 2.1. De weergegeven waarden geven 
geen aanleiding tot opmerkingen. 

Tabel 2.1: Veldgegevens grondwater 
Peilbuis Filterstelling •. Grondwaterstand , Zuurgraad Electrische 

(m-mv.). (rri-nivi) . (pH) V : geleidbaarheid : 

' v . • - (mS/cm) ''. ''• 

1 1.5-2,5 0.7 6,5 2.9 

2 1,6-2,6 0.5 6.3 1.2 

3 1.0-2.0 0.7 6,5 1.8 

5 1.0-2,0 0.9 6.8 1.5 

7 1.0-2,0 0.6 7,0 0.9 

47 2,0-3.0 0,9 6,7 1.6 

53 1.2-2.2 0,7 6,9 2,1 
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3 Laboratoriumonderzoek 

Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door het door STERLAB geaccrediteerde 

laboratorium van ALcqntrol B.V. te Hoogvliet. 

3.1 Uitgevoerd laboratoriumonderzoek 

Voor laboratoriumonderzoek zijn van de bovengrond vijf mengmonsters samengesteld 

(M01, M03, M07, M10 en M18) en van de ondergrond negen mengmonsters (MOA, M06, 

MOS, M09, M12, M13, M15, M16 en M17). De samenstelling van de mengmonsters is 

gebaseerd op monsterdiepte, bodemtype en veldwaarnemingen en is weergegeven in 

bijlage 2. Naast de bovengenoemde mengmonsters zijn op basis van de veldwaarneming

en de volgende grondmonsters separaat geanalyseerd: 

- M02; boring 47 (2,3-2,8 m -mv.); Veen onder slib en houtlaag met zwakke olie-

waterreactie en zwakke teergeur; 

- M05; boring 3 (1,8-1,9 m -mv.); Veen, matig slakhoudend, olielucht; 

- M i l ; boring 31 (2,4-2,9 m -mv.); Zand, matig slakhoudend, isolatiemateriaal; 

- M14; boring 37 (1,7-2,0 m -mv.); Veen, sterk verdachte oliegeur; 

- M21; boring 52 (0,8-1,3 m -mv.); Zand, huisvuilzakken, scherven. 

De bovengenoemde grond(meng)monsters (19 stuks) zijn onderzocht op de stoffen uit het 

NEN 5740-pakket voor grond: 

- arseen en zware metalen (cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink); 

- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 stuks VROM); 

- extraheerbare organische halogenen (EOX); 

- minerale olie (GC; inclusief voorbehandeling met silicagel om de storende werking van 

humusachtige verbindingen tegen te gaan); 

- humus en lutum. 

De grondmonsters uit de boringen 1 (1,8-2,5 m -mv.; matige olie-waterreactie, matige 

oliegeur; M19) en 15 (2,1-2,6 m -mv.; matige olie-waterreactie, zwakke oliegeur; M20) 

zijn individueel onderzocht op vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen en 

xylenen), naftaleen, minerale olie, droge stofgehalte en humus. 

De grondwatermonsters (7 stuks) zijn onderzocht op de aanwezigheid van stoffen uit het 

NEN 5740-pakket voor water: 

arseen en zware metalen (cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink); 

vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xylenen); 

naftaleen; 

vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (incl. chloorbenzenen); 

minerale olie (GC). 

3.2 Toetsingskaders 

Wet bodembescherming 

De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn opgenomen in 
respectievelijk de bijlagen 3 en 4. De resultaten zijn conform het huidige overheidsbeleid 
getoetst aan de streef- en interventiewaarden uit de circulaire 'Streefwaarden en 
interventiewaarden bodemsanering' van 4 februari 2000 (nr. DBO/1999226863). 
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Deze circulaire is uitgebracht door het Directoraat-Generaal Milieubeheer van het 
Ministerie van VROM. De toetsingswaarden zijn opgenomen in bijlage 5 en de toelichting 
is opgenomen in bijlage 7. 

Bouwstoffenbesluit 
De gemeten gehalten in de grondmonsters zijn indicatief getoetst aan de toetsingswaar
den en rekenregels uit het 'Bouwstoffenbesluit bodem- en 
oppervlaktewaterenbescherming' (bsb) van 23 november 1995, de 'Uitvoeringsregeling 
Bouwstoffenbesluit', laatstelijk gewijzigd op 30 januari 1998 en de regelingen met 
wijzigingen en aanvullingen hierop van 25 juni 1999 ('Vrijstellingsregeling 
samenstellings- en immissiewaarden Bouwstoffenbesluit'), 10 september 1999 
('Vrijstellingsregeling grondverzet') en juli 1999 (concept 'Wijziging Uitvoeringsregeling 
Bouwstoffenbesluit). 

Deze zijn uitgebracht door het Directoraat-generaal Milieubeheer van het Ministerie van 
VROM. De toetsingswaarden zijn opgenomen in bijlage 6 en de toelichting is opgenomen 
in bijlage 7. 

Bij de toetsing is veiligheidshalve een zekerheidsfactor gehanteerd van 1,37. Dit houdt in 
dat de gecorrigeerde analyseresultaten vermenigvuldigd zijn met een factor 1,37. 

3.3 Analyseresultaten grond 

De resultaten van het laboratoriumonderzoek zijn opgenomen in overschrijdingstabel 3.1. 
op de volgende pagina. 

In de tabel is voor de overschrijdingen van de normen de volgende indeling aangehouden. 
Per monster is in de eerste regel het resultaat van de toetsing aan de Wet 
bodembescherming gegeven en in de tweede regel het resultaat van de indicatieve 
toetsing aan de toetsingswaarden uit het Bouwstoffenbesluit. De analyseresultaten van 
de individuele grondmonsters uit de boringen 1 (1,8-2,5 m -mv.) en 15 (2,1-2,6 m -mv.) 
zijn, gezien het beperkte aantal onderzochte stoffen, niet getoetst aan het 
Bouwstoffenbesluit. 
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Tabel 1.3: Toetsingstabel grond 
(Meng-) Grond- Veldwaarneming Parameters Toepassings-
Monster Soort Zware metalen PAK Minerale 

olie 
EOX Categorie 

M01 Zand - - + - -
(0,1-0,7) - • - Categorie 1 
M02 (47) + (koper, kwik, lood, nikkel, zink) - + + 
(2,3-2,8) • (koper, lood) 

(nikkel, zink, kwik) 
• •• Categorie 1 

(uitloog, verder) 
M03 Zand - - - -
(0,05-0,7) - - • - MVR 
M04 
(2,3-3,0) 

Veen - + (kwik, lood) - + + 

. . (kwik) 
• (lood) 

• • Categorie 1 
(uitloog, verder) 

MO 5 (3) Veen Matig slakkenhoudend, +++ (koper) + + + 
(1,8-1,9) oliegeur ++ (zink) 

+ (kwik, lood) 
••• (koper) 

(lood, zink, kwik) 
Niet toepasbaar 

• (nikkel) 
M06 Veen - + (kwik, lood) - - + 
(2,0-2,9) • (cadmium, koper) 

(lood, kwik) 
- - • Categorie 1 

(uitloog, verder) 
M07 Zand - - - - -
(0,0-0,5) - - • - MVR 
M08 Veen - - - - + 
(1,6-2.4) - - • • MVR 
M09 Zand - - - - + 
(0,6-1,5) - - • • MVR 
M10 Zand - - - -
(0,1-0.6) • - • • MVR 
M i l (31) Zand Matig slakkenhoudend, 

isolatiemateriaal 
- + -

(2,4-2.9) 

• 
- - Categorie 1 

M12 Zand - - - - -
(0,4-1,2) - - • - MVR 
M13 Veen + (kwik, lood) - - + 
(2,5-3,0) (lood, kwik) 

• (koper, zink) 
- - Categorie 1 

(uitloog, verder) 
M14 (37) Veen Sterke verdachte +++ (koper) + + + 
(1.7-2,0) oliegeur + (kwik. lood, nikkel) 

••• (koper) ••• Niet toepasbaar 
(nikkel, lood, kwik) 

• (arseen) 

M15 Zand - - - - -
(0,3-1,1) - - • - MVR 
M16 Veen - ++ (zink) + - + 
(1.5-3,0) + (kwik, lood) 

•• (lood, zink, kwik) 
• (koper, nikkel) 

- •• Categorie 1 
(uitloog, verder) 

M17 Zand Zwak tot sterk slakken-, 
kool- en/of puinhoudend 

+ (koper, nikkel) + -

(0,6-1,3) • (koper, nikkel, zink, kwik) • - - Categorie 1 
(uitloog) 

M18 Zand - - + -
(0,1-0,4) • (zink, kwik) • - Categorie 1 

M21 (52) Zand Huisvuilzakken, ++ (zink) - + + 
(0,8-1,3) scherven + (kwik, lood) 

••• (zink) • • •• • Niet toepasbaar 
• (koper, lood, kwik) 
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Bovenste regel (toetsing Wet bodembescherming): 
: gehalte gelijk aan of lager dan de streefwaarde 

+ : gehalte hoger dan de streefwaarde en lager of gelijk aan de tussenwaarde 
++ : gehalte hoger dan de tussenwaarde en lager of gelijk aan de interventiewaarde 
+++ : gehalte hoger dan de interventiewaarde 
Onderste regel (toetsing Bouwstoffenbesluit): 

: gehalte anorganische en organische parameters gelijk aan of lager dan de samenstellingwaarde voor 
schone grond (SSG-waarde) 

• : gehalte organische parameters hoger dan de SSG-waarde en lager dan de samenstellingwaarde voor 
bouwstoffen, niet zijnde schone grond (SNG-waarde) 
gehalte anorganische parameters hoger dan de SSG-waarde en lager dan 2 maal de SSG-waarde of de 
tussenwaarde 

• • : gehalte anorganische parameters hoger dan 2 maal de SSG-waarde of de tussenwaarde en lager dan de 
SNG-waarde 

• • • : gehalte anorganische parameters hoger dan de SNG-waarde 

In het grondmonster van de matig slakhoudende veenlaag waarin een olielucht is 

waargenomen (M05; boring 3; 1,8-1,9 m -mv.) en de veenlaag met de sterke oliegeur 

(M14; boring 37; 1,7-2,0 m -mv.) zijn een sterk verhoogd gehalte aan koper gemeten 

(overschrijding van de interventiewaarde), een matig verhoogd gehalte aan zink 

(overschrijding van de tussenwaarde) en licht verhoogde gehalten aan kwik, lood, PAK-

totaal, EOX en/of minerale olie (overschrijding van de streefwaarde). 

Het grondmonster van de zandige ondergrond met scherven en huisvuilzakken bevat een 

matig verhoogd gehalte aan zink en licht verhoogde gehalten aan kwik, lood en minerale 

olie. Op basis van de indicatieve toetsing aan het Bouwstoffenbesluit is deze venige en 

zandige ondergrond waarschijnlijk niet geschikt voor hergebruik. 

In mengmonster M l 7 van de matig tot sterk slakken- en koolhoudende zandige 

ondergrond (boringen 40, 54 en 56; 0,6-1,3 m -mv.) zijn licht verhoogde gehalten aan 

koper, nikkel en PAK-totaal gemeten. Deze grond is waarschijnlijk geschikt voor 

hergebruik onder de restricties geldend voor categorie 1-grond. Om de 

hergebruiksmogelijkheden definitief vast te stelen is, naast samenstellingsonderzoek 

conform het Bouwstoffenbesluit, mogelijk uitloogonderzoek voor zware metalen nodig. 

In de mengmonsters van de venige ondergrond zonder bijmengingen (M02, M04, M06, 

M08, M13 en M16) zijn licht verhoogde gehalten aan koper, kwik, lood, nikkel, zink, PAK-

totaal, EOX en/of minerale olie gemeten. Plaatselijk (mengmonster M16) is een matig 

verhoogd gehalte aan zink gemeten. Op basis van de indicatieve toetsing aan het 

Bouwstoffenbesluit is deze grond waarschijnlijk geschikt voor hergebruik onder de 

restricties geldend voor categorie 1-grond en plaatselijk geschikt voor multifunctioneel 

hergebruik. Om de hergebruiksmogelijkheden definitief vast te stelen is, naast 

samenstellingsonderzoek conform het Bouwstoffenbesluit, in sommige gevallen mogelijk 

uitloogonderzoek voor zware metalen en/of verder onderzoek naar EOX nodig. 

Het gemeten gehalte aan EOX in de grond (maximaal 5,8 mg/kg d.s.) geeft geen 

aanleiding om de grond te onderzoeken op individuele organische halogeenverbindingen. 

Dergelijke gehalten aan EOX komen vaker voor in veengrond. 

In de mengmonsters van zowel de zandige boven- als ondergrond zonder bijmengingen 

(M01, M03, M07, M09, M10, M12, M15 en M18) zijn plaatselijk licht verhoogde gehalten 

aan PAK-totaal of minerale olie gemeten. Op basis van de indicatieve toetsing aan het 

Bouwstoffenbesluit is deze grond waarschijnlijk geschikt voor multifunctioneel 

hergebruik of hergebruik onder de restricties geldend voor categorie 1-grond. 

blad 9 van 13 Milieu & Veiligheid 



projectnr. 136454 Gemeente Zaanstad 
mei 2003, revisie 00 Verkennend bodemonderzoek Schrijvers-ZZeeheldenbuurt 

136454rapportl.doc te Wormerveer ^Aehee' ^..• .^ oranjewoud 

In de beide separaat geanalyseerde grondmonsters met de matige olie-waterreactie en 
zwakke tot matige oliegeur uit de boringen 1 (1,8-2,5 m -mv.) en 15 (2,1-2,6 m -mv.) is 
een licht verhoogd gehalte aan minerale olie gemeten. Van deze grondmonsters zijn, 
gezien het beperkte aantal onderzochte stoffen, de hergebruiksmogelijkheden niet 
bepaald. 

In de bovengenoemde grond(meng)monsters zijn de gehalten aan overige onderzochte 
stoffen lager dan de betreffende streefwaarden of de detectiegrenzen 

3.4 Analyseresultaten grondwater 

In het grondwater uit peilbuis 2 (filterstelling 1,6-2,6 m -mv.) is een matig verhoogd 
gehalte aan minerale olie gemeten en licht verhoogde gehalten aan chroom, benzeen en 
xylenen. 

Het grondwater uit de peilbuizen 1, 3, 5 en 47 (filterstellingen tussen 1,0 en 3,0 m -mv.) 
bevat licht verhoogde gehalten aan arseen, chroom en/of xylenen. 

In de bovengenoemde grondwatermonsters zijn de gehalten aan overige onderzochte 
stoffen lager dan de betreffende streefwaarden of de detectiegrenzen 

In het grondwater uit de peilbuizen 7 en 53 zijn geen verhoogde gehalten gemeten. De 
gehalten aan onderzochte stoffen zijn alle lager dan de betreffende streefwaarden of de 
detectiegrenzen. 

3.5 Veiligheid 

Om tijdens de uitvoering van een ontgraving veilig te kunnen werken zijn, afhankelijk van 
de aard en de mate van verontreiniging, risicoklassen opgesteld met verschillende te 
treffen maatregelen. Er zijn drieT-klassen en twee F-klassen geformuleerd. 

De indelingscriteria voor de T-klassen zijn de schadelijke vermogens van de 
verontreinigende componenten (LDso-waarden, carcinogeniteit, MAC-waarden), voor de F-
klassen het vlampuntvan de componenten. De veiligheidsklassen zijn vastgesteld 
volgens beleidsregel 4.2-2 uit het Arbobesluit (Staatscourant 10/07/98). 

Voor de werkzaamheden is geen sprake van een additief blootstellingsrisico (zie bijlage 
8b). Op basis van de gemeten gehalten zijn de veiligheidsklassen 2T (blootstellingsrisico) 
en 1F (explosierisico) van toepassing (zie bijlage 8). 

Voor een beschrijving van de maatregelen wordt venwezen naar CROW publicatie nr. 132, 
'Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water' (december 1998). 
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Conclusies en aanbevelingen 

In opdracht van de gemeente Zaanstad, Dienst Wijken, is in april en mei 2003 door 
Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in de 
Schrijvers- en de Zeeheldenbuurt te Wormerveer. 

Aanleiding tot het uitvoeren van het bodemonderzoek is de voorgenomen vervanging van 
de riolering ter plaatse. Hiervoor dient inzicht te worden verkregen in de 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) ter plaatse. 

Doel van het onderzoek is meer inzicht krijgen in de risico's die de werknemers lopen bij 
contact met de bodem (grond en grondwater) en de (indicatieve) verwerkingsmogelijk
heden van de eventueel vrijkomende grond. Hiervoor wordt in dit onderzoek de algemene 
kwaliteit van de bodem bepaald. 

De resultaten van het onderzoek kunnen als volgt worden samengevat: 
- De bodem ter plaatse bestaat in het algemeen vanaf het maaiveld of de klinker

verharding tot 1,4 m -mv. uit een ophooglaag van matig fijn zand met daaronder tot de 
maximale boordiepte van 3,0 m -mv. (het oorspronkelijke) veen. Plaatselijk is de 
zandlaag dikker, dat kan duiden op een demping. In zowel het zand als in het veen zijn 
plaatselijk bijmengingen van puin, slakken en/of kooltjes aangetroffen. Zeer 
plaatselijk is in de ondergrond klei aanwezig. 

- Ter plaatse van de Bilderdijkstraat en de Albert Meijnsstraat is onder het zand een laag 
van geïmpregneerde houtsnippers aangetroffen en in de Herman Gorterstraat en de 
Vondelstraat is in de zandige ophooglaag een laag van cacoapulp aangetroffen met 
een gemiddelde dikte van ongeveer 0,7 m. Deze lagen maken, gezien de 
samenstelling, geen onderdeel uit van de bodem en zijn derhalve niet verder 
(analytisch) onderzocht. 

- In de Vondelstraat, de Herman Gorterstraat en de Noorderstraat zijn in de ondergrond 
plaatselijk waarnemingen gedaan die duiden op de aanwezigheid van een 
brandstofgerelateerde verontreiniging. Verspreid over de onderzoekslocatie zijn 
tevens waarnemingen gedaan die duiden op de mogelijke aanwezigheid van afval in 
de ondergrond. 

- Het (slakkenhoudende) veen met een oliegeur bevatten licht tot sterk verhoogde 
gehalten aan zwarte metalen en licht verhoogde gehalten aan PAK-totaal, EOX en/of 
minerale olie. Het zand met scherven en huisvuilzakken bevat een matig verhoogd 
gehalte aan zink en licht verhoogde gehalten aan kwik, lood en minerale olie. Deze 
venige en zandige ondergrond is waarschijnlijk niet geschikt voor hergebruik. 

- In het slakken- en kooltjeshoudende zand zijn licht verhoogde gehalten aan koper, 
nikkel en PAK-totaal gemeten. Deze grond is waarschijnlijk geschikt voor hergebruik 
onder de restricties geldend voor categorie 1-grond. Om de hergebruiksmogelijkheden 
definitief vast te stelen is, naast samenstellingsonderzoek conform het 
Bouwstoffenbesluit, mogelijk uitloogonderzoek voor zware metalen nodig. 

blad 11 van 13 Milieu & Veiligheid 



mei 2003, revisie 00 Verkennend bodemonderzoek Schrijvers-ZZeeheldenbuurt o_ —— - • 
136454rapportl.doc te Wormerveer "^éehee^ O f a n j e W O U d 

- In de venige ondergrond zonder bijmengingen zijn licht verhoogde gehalten aan 

onderzochte stoffen gemeten. Plaatselijk is een matig verhoogd gehalte aan zink 

gemeten. Deze grond is waarschijnlijk geschikt voor hergebruik onder de restricties 

geldend voor categorie 1-grond en plaatselijk geschikt voor multifunctioneel 

hergebruik. Om de hergebruiksmogelijkheden definitief vast te stelen is, naast 

samenstellings-onderzoek conform het Bouwstoffenbesluit, in sommige gevallen 

mogelijk uitloogonderzoek voor zware metalen en/of verder onderzoek naar EOX 

nodig. 

- Het zand zonder bijmengingen bevat plaatselijk een licht verhoogd gehalte aan PAK-

totaal of minerale olie. Deze grond is waarschijnlijk geschikt voor multifunctioneel 

hergebruik of hergebruik onder de restricties geldend voor categorie 1-grond. 

- De grond met oliewaarnemingen bevat een licht verhoogd gehalte aan minerale olie. 

Van deze grond zijn, gezien het beperkte aantal onderzochte stoffen, de 

hergebruiksmogelijkheden verder niet bepaald. 

- Het grondwater ter plaatse van de Bilderdijkstraat bevat een matig verhoogd gehalte 

aan minerale olie. Daarnaast bevat het grondwater in het algemeen licht verhoogde 

gehalte aan arseen, chroom, benzeen en/of xylenen Plaatselijk zijn in het grondwater 

geen verhoogde gehalten aan onderzochte stoffen gemeten. 

Uit de resultaten van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat de venige ondergrond 

met en zonder bijmengingen in het algemeen (indicatief getoetst) niet geschikt is voor 

hergebruik of geschikt is voor hergebruik onder de restricties geldend voor categorie 1-

grond al dan niet na het uitvoeren van vervolgonderzoek. De gemeten matig en sterk 

verhoogde gehalten houden in het algemeen verband met de aangetroffen bijmengingen. 

Aanvullend onderzoek naar de omvang van deze verontreinigingen wordt in dit kader niet 

zinvol geacht. 

Aanbevolen wordt de venige ondergrond, gezien de slechte verdichtbaarheid, mogelijke 

zettingen en de milieuhygiënische kwaliteit, vrij te laten komen en van de locatie af te 

voeren. Aanbevolen wordt het zand, al dan niet met bijmengingen, binnen het werk te 

hergebruiken. 

Indien tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden met olie verontreinigde grond 

vrijkomt, dan wordt aanbevolen deze grond separaat te houden. Bij hergebruik van deze 

grond binnen het werk wordt het vanuit milieuhygiënisch oogpunt wenselijk geacht de 

grond terug te plaatsen op dezelfde locatie en diepte. 

Met betrekking op de grondwaterverontreiniging met olie in de Bilderdijkstraat (peilbuis 

2) wordt aanbevolen de verontreiniging ter plaatse van de riolering nader te bepalen. Het 

bemalingsplan voor het realiseren van de riolering 'in den droge' kan vervolgens op deze 

resultaten worden afgestemd zodat geen verdere verspreiding van de verontreiniging 

plaatsvindt. 

De overige aangetroffen licht verhoogde gehalten in de grond en het grondwater vormen 

geen aanleiding tot het uitvoeren van aanvullend onderzoek. 

Met betrekking tot de aangetroffen laag van cacaopulp en houtsnippers wordt opgemerkt 

dat deze lagen (net als het veen) slecht verdichtbaar zijn en bij hergebruik boven de 

grondwaterspiegel zullen oxideren dat leidt tot inklinking en ongewenste zettingen. 

Derhalve wordt geadviseerd dit materiaal bij vrijkomen van de locatie af te voeren. 

projectnr. 136454 Gemeente Zaanstad - K ^ ^ ^ B ^ S 
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Ten aanzien van de te treffen veiligheidsmaatregelen geldt dat voor de voorgenomen 
werkzaamheden de veiligheidsklassen 2Ten IF uit de CROW publicatie nr. 132 van 
toepassing zijn. 

Verder wordt nog gewezen op het volgende. Vermoedelijk ontstaat bij de voorgenomen 
aanleg van de riolering een grondoverschot en dient dit van de locatie te worden 
afgevoerd. Het onderhavige onderzoek is niet geschikt om een definitieve uitspraak te 
doen over de hergebruikmogelijkheden en de afvoerbestemming van deze grond. 
Hiervoor dient namelijk een onderzoek te worden uitgevoerd zoals omschreven in het 
Bouwstoffenbesluit. Hergebruik van de vrijkomende grond binnen het werk is wel 
mogelijk zonder verder bodemonderzoek uit te voeren. 

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. 
Almere, mei 2003 
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Certificatie/accreditatie 
Ingenieursbureau Oranjewoud is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid 
van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB). 
Voor het uitvoeren van veldwerk bij bodemonderzoek is Ingenieursbureau Oranjewoud 
gecertificeerd conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-
procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). Als het veldwerk 
conform deze BRL is uitgevoerd, is het rapport voorzien van het volgende logo: 

De naleving van de kwaliteitseisen en -procedures wordt periodiek getoetst door interne 
auditors en externe auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. 

De in het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater laat Oranje
woud verrichten door een STERLAB geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garan
deert dat bij de analyses consequent de juiste en vastgelegde procedures worden gehan
teerd zodat de analyseresultaten een hoge betrouwbaarheid hebben. 

Normen en richtlijnen 
De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens de VKB-protocollen 2001 t/m 2017 en 
eventuele aanvullende NPR/NEN-normen. Deze protocollen en richtlijnen zijn opgenomen 
en uitgewerkt in het 'Handboek Veldwerk Bodem' van Oranjewoud. 

Veldwerk- en analyseprogramma in het kader van door Oranjewoud verricht verkennend 
bodemonderzoek worden, tenzij anders vermeld, gebaseerd op de NEN 5740 'Onder
zoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek' (NNI, oktober 1999). 

Veldwerk- en analyseprogramma in het kader van door Oranjewoud verricht oriënterend 
bodemonderzoek worden, tenzij anders vermeld, gebaseerd op het 'Protocol voor Oriënte
rend onderzoek' (Sdu Uitgeverij, maart 1994). 

Veldwerk- en analyseprogramma in het kader van door Oranjewoud verricht nader bo
demonderzoek worden, tenzij anders vermeld, gebaseerd op het Protocol voor het Nader 
onderzoekdeel 1'{Sdu Uitgeverij, maart 1994) of op de 'Richtlijn nader onderzoek deel 1' 
(Sdu Uitgeverij, september 1995). 

Toepassing grond en asbest 
Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het 
kader van het gebruik en/of de bestemming van de onderzochte locatie. Indien echter 
grond van de locatie wordt afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van 
het verrichte bodemonderzoek niet. Grond is in dat geval een (secundaire) bouwstof. Voor 
toepassing van een bouwstof dient formeel een bouwstoffenonderzoek te worden verricht 
conform het Bouwstoffenbesluit. In een dergelijk onderzoek wordt ingegaan op het ge
bruik en/of de bestemming van de grond (bouwstof). 
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Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodent 
geen onderdeel uitmaakt van onderzoek dat door Oranjewoud volgens bovengenoemde 
normen en richtlijnen wordt uitgevoerd. Als tijdens het veldwerk in de bodem vermoede
lijk asbesthoudende materialen worden opgemerkt, dan komt dit in de profielbeschrijvin
gen en de conclusies naar voren. Overigens wordt opgemerkt dat in de bodem aanwezig 
puin zeer vaak enig asbest bevat. Specifiek onderzoek naar de aanwezigheid van asbest 
in de bodem dient volgens de concept NEN 5707 'Inspectie, monsterneming en analyse 
van asbest in de bodem' (NNI, maart 2000) te worden uitgevoerd. 

Betrouwbaarheid/garanties 
Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs be
monsteren van al dan niet verdachte bodemlagen. Hoewel Ingenieursbureau Oranjewoud 
B.V. de grootste zorgvuldigheid betracht bij het uitvoeren van het bodemonderzoek, is het 
juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt garanties ten aanzien 
van de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van een bodemon
derzoek. 

Oranjewoud aanvaardt derhalve op generlei wijze aansprakelijkheid voor schade welke 
voortvloeit uit beslissingen genomen op basis van de resultaten van bodemonderzoek. 
In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraad
pleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van histori
sche informatie is Oranjewoud wel afhankelijk van deze bronnen, waardoor Oranjewoud 
niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informa
tie. 
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Boring- Diepte 
nummer 

in (cm-mv) 

Textuur Opmerkingen PID Monster
diepte 
in (cm-mv) 

Meng- Filterdiepte 
monster 

In (cm-mv) 

001 

002 

003 

004 

005 

4 ..6 

007 

008 

009 

0- 70 Zand, matig fijn, zwak kleiïg, zwak veenhoudend, geroerd 20- 70 M01 
bruingrijs 

70- 150 Zand, matig fijn, grijs 80- 130 
150- 180 Veen, matig kleiïg, matig 

zandig, bruingrijs 
180- 250 Zand, matig fijn, grijs matig houthoudend, matige 180- 250 M19 

olie-water reactie, matige 
oliegeur, rubber strip 

250- 300 Veen, matig kleiïg, bruingrijs 250- 300 

0- 10 klinker 
10- 60 Zand, matig fijn, beige 10- 60 M03 
60- 140 Zand, matig fijn, grijs 60- 110 
140- 240 houtsplinters ruikt 140- 190 

impregnatie + plasti 
240- 330 Veen, matig kleiïg, bruingrijs 260- 300 M04 
330- 370 Veen, bruin 

0- 10 klinker 
10- 180 Zand, matig fijn, grijs 10- 60 

60- 110 
110- 160 

180- 190 Veen, bruingrijs matig slakhoudend, olie 180- 190 M05 
lucht 

190- 210 slakkenlaag olie lucht 190- 210 

0- 10 klinker 
10- 70 Zand, matig fijn, beige 10- 60 
70- 250 Zand, matig fijn, grijs brokken klei 70- 120 

170- 220 
250- 300 Veen, matig kleiïg, 250- 300 

donkergrijs 

0- 10 klinker 
10- 30 Zand, matig fijn, beige 10- 30 
30- 80 Zand, matig fijn, bruingrijs sterk veenhoudend, geroerd 30- 80 
80- 200 Zand, matig fijn, grijs 120- 170 
200- 300 Veen, zwak kleiïg, bruingrijs ijzerdraad 250- 300 

0- 10 klinker 
10- 40 Zand, matig fijn, beige 10- 40 
40- 240 Zand, matig fijn, grijs 40- 90 

150- 200 
240- 300 Veen, matig kleiïg, grijsbruin 250- 300 

0- 10 Klinker 
10- 50 Zand, matig fijn, beigebruin 10- 50 
50- 240 Zand, matig fijn, grijs 50- 100 

100- 150 
240- 280 Veen, zwak zandig, bruingrijs 240- 280 
280- 300 Veen, bruin 280- 300 

0- 10 klinker 
10- 60 Zand, matig fijn, beige enkel roest plekje 10- 60 
60- 200 Zand, matig fijn, grijs 60- 110 

110- 160 
160- 200 

200- 300 Veen, bruin 200- 250 
250- 300 

0- 10 klinker 
10- 220 Zand, matig fijn, grijs 20- 70 

150- 250 

160- 260 

100- 200 

100- 200 

100- 200 
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010 

011 

013 

014 

015 

016 

017 

.6 

019 

020 

70- 120 
220- 300 Veen, bruin 220- 270 

0- 10 klinker 
10- 70 Zand, matig fijn, beige 20- 70 
70- 230 Zand, matig fijn, grijs 70- 120 
230- 300 Veen, bruin 230- 280 

0- 10 klinker 
10- 80 Zand, matig fijn, beige 30- 80 
80- 240 Zand, matig fijn, grijs 80- 130 
240- 300 Veen, bruin 240- 290 

0- 10 klinker 
10- 60 Zand, matig fijn, beige 10- 60 
60- 300 Zand, matig fijn, grijs 60- 110 

200- 250 

0- 10 klinker 
10- 70 Zand, matig fijn 20- 70 
70- 200 Zand, matig fijn, grijs zwak grindhoudend 70- 120 
200- 270 Veen, sterk klefi'g, 200- 250 

donkergrijs 

0- 10 klinker 
10- 80 Zand, matig fijn, grijs 30- 80 
80- 210 Zand, zeer grof, grijs 100- 150 
210- 280 Zand, matig fijn, matig zwak houthoudend, matige 210- 260 

humeus olie-water reactie, zwakke 
oliegeur, gestaakt op 
opstakel peilbuis zie 001 

0- 60 Zand, matig fijn, matig geroerd 10- 60 
humeus, grijsbruin 

60- 70 cacao pulp 60- 70 
70- 240 Zand, matig fijn, grijs 70- 130 
240- 300 Veen, zwak kleiïg, bruingrijs 240- 290 

0- 50 Zand, matig fijn, zwak 0- 50 
humeus, geelbruin 

50- 110 cacaopulp 50- 100 
110- 220 Zand, matig fijn, grijs 110- 160 
220- 300 Veen, matig kleiïg, bruin 220- 270 

0- 10 Zand, matig fijn, matig 
humeus 

10- 60 Zand, matig fijn, geel 10- 60 
60- 80 Zand, matig fijn, grijs 
80- 190 hout of cacao pulp 80- 130 
190- 290 Veen, matig kleiïg, 190- 240 

donkergrijs 
290- 300 Veen, bruin 

0- 50 Zand, matig fijn, zwak enkele puintjes 0- 50 
humeus, grijsbruin 

50- 100 Veen, zwak kleiïg 50- 100 
100- 240 Veen, matig kleiïg, 100- 150 

bruinzwart 
240- 300 Veen, bruin 240- 290 

0- 50 Zand, matig fijn, zwak 0- 50 
humeus 

50- 130 cacao achtig spul 50- 100 
130- 160 Zand, matig fijn, grijs 130- 160 
160- 300 Veen, matig kleiïg, 160- 210 

bruinzwart 

M03 

M04 

M06 

M20 

M07 

M08 

M07 
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021 0- 10 houtsnippers 
10- 110 Zand, matig fijn, grijs 10- 60 
110- 160 cacao en/of houtpulp 110- 160 
160- 300 Veen, zwak kleiïg, bruin 160- 210 

022 0- 60 Zand, matig fijn, zwak 0- 50 
humeus, bruingeel 

60- 130 Zand, matig fijn, grijs brokken veen 60- 110 
130- 240 , roodbruin cacaopulp of houtpulp ? 130- 180 
240- 300 Veen, zwak kleiïg, bruin 240- 290 

023 0- 10 klinker 
10- 40 Zand, matig fijn, geel 10- 60 
40- 250 Zand, matig fijn, grijs 60- 110 

110- 160 
250- 300 Veen, zwak kleiïg, bruin 250- 300 

024 0- 10 klinkr 
10- 60 Zand, matig fijn, geel 10- 60 
60- 300 Zand, matig fijn, grijs 60- 110 

200- 250 

025 0- 10 klinkr 
10- 30 Zand, matig fijn, bruingeel 10- 30 
30- 220 Zand, matig fijn, grijs 30- 80 

100- 150 
220- 300 Klei, bruingrijs matig veenhoudend 220- 270 

026 0- 10 klinker 
10- 180 Zand, matig fijn, grijs 10- 60 

60- 110 
110- 160 

180- 190 Veen, grijs gestaakt op beton 180- 190 

027 0- 8 klinker 
8- 80 Zand, matig fijn, beigegrijs 10- 60 
80- 200 Zand, matig fijn, grijs 80- 130 

150- 200 
200- 300 Veen, bruin 200- 250 

- 250- 300 

028 0- 10 klinker 
10- 80 Zand, matig fijn, beige 10- 60 
80- 220 Zand, matig fijn, grijs 80- 130 
220- 300 Veen, matig kleiïg, 220- 270 

donkergrijs 

029 0- 10 klinker 
10- 40 Zand, matig fijn, zwak siltig, 10- 60 

geel 
40- 200 Zand, matig fijn, zwak siltig, 100- 150 

grijs 
200- 300 Veen, matig kleiïg, bruin 200- 250 

030 0- 10 klinker 
10- 60 Zand, matig fijn, beige klinker 10- 60 
60- 300 Zand, matig fijn, grijs 100- 150 

250- 300 

031 0- 10 klinker 
10- 50 Zand, matig fijn, beigegrijs 10- 50 
50- 240 Zand, matig fijn, grijs 50- 100 

130- 180 
240- 290 Zand, matig fijn, grijs matig slakhoudend, isolatie 240- 290 

matriaal 
290- 300 Veen, bruin 

M08 

M07 

M09 

M09 

M10 

M10 

M i l 
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032 0- 10 klinker 
10- 70 Zand, matig fijn, beige 10- 60 
70- 210 Zand, matig fijn, grijs resten schelpen 70- 120 M12 

160- 210 
210- 300 Veen, zwak kleiïg, bruinzwart 250- 300 M13 

033 0- 10 klinker 
10- 50 Zand, matig fijn, beige 10- 50 
50- 250 Zand, matig fijn, grijs resten schelpen 50- 100 

150- 200 
250- 300 Veen, bruin 250- 300 M13 

034 0- 10 klinker 
10- 50 Zand, matig fijn, beige 10- 50 
50- 250 Zand, matig fijn, grijs 50- 100 M12 

170- 230 
250- 300 Veen, matig kleiïg, grijsbruin 250- 300 

035 0- 10 klinker 
< 10- 40 Zand, matig fijn, beige 10- 40 

40- 250 Zand, matig fijn, grijs 40- 90 M12 
180- 230 

250- 300 Veen, sterk kleiïg, bruinzwart 250- 300 M13 

036 0- 10 klinker 
10- 70 Zand, matig fijn 20- 70 
70- 100 Zand, matig fijn, grijs 70- 100 
100- 200 Zand, matig fijn, zwartbruin sterk veenhoudend, gestaakt 150- 200 

op opstakel een slakje 

037 0- 110 Zand, matig fijn, matig geroerd 60- 110 
humeus, bruinbeige 

110- 170 Zand, matig fijn, grijs 120- 170 
170- 300 Veen, matig klefi'g, geen olie-water reactie, 170- 200 M14 

bruinzwart sterke verdachte olie geur 
200- 250 
250- 300 

038 0- 10 klinker 
10- 60 Zand, matig fijn, beige 10- 60 
60- 220 Zand, matig fijn, grijs 60- 110 M15 

170- 220 
220- 300 Veen, sterk kleiig 250- 300 M16 

0- 10 

Veen, sterk kleiig 

klinker 
10- 70 Zand, matig fijn, beige 20- 70 
70- 280 Zand, matig fijn, grijs 70- 120 

180- 230 
280- 300 Veen, matig kleiïg, grijsbruin 280- 300 

040 0- 10 klinker 
10- 60 Zand, matig fijn 10- 60 
60- 150 Zand, matig fijn, zwartgrijs matig stakhoudend 80- 130 M17 
150- 200 Veen, sterk kleiïg, 150- 200 M16 

donkergrijs 
200- 300 Veen, bruin 200- 250 

041 0- 10 klinker 
10- 40 Zand, matig fijn 10- 40 M18 
40- 190 Zand, matig fijn, grijs 40- 90 
190- 210 Veen, matig kleiïg, bruingrijs 190- 210 
210- 300 Veen, bruin 

042 0- 10 klinker 
10- 60 Zand, matig fijn 10- 60 
60- 200 Zand, matig fijn, grijs 60- 110 M15 
200- 300 Veen, matig kleiïg, bruingrijs 200- 220 M16 
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043 0- 10 klinker 
10- 40 Zand, matig fijn, beige 10- 40 M18 
40- 70 Zand, matig fijn, grijs enkel puintje 40- 70 
70- 270 Zand, zeer fijn, matig kleiïg, 150- 200 

grijs 
270- 300 Veen, sterk kleiïg, bruingrijs 270- 300 

044 0- 10 klinker 
10- 30 Zand, matig fijn 10- 30 
30- 300 Zand, zeer fijn, matig kleiïg, 30- 80 

grijs 
150- 200 
250- 300 

045 0- 10 klinker 
10- 40 Zand, matig fijn, beigebruin 10- 40 M18 
40- 300 Zand, matig fijn, grijs 40- 90 

100- 150 
200- 250 

Cmó' 0- 10 klinker 
10- 30 Zand, matig fijn, beige 10- 30 
30- 200 Zand, matig fijn, grijs puin schilvertjes tot lm 30- 80 

130- 180 
200- 300 lijkt op houtsnippes 250- 300 

047 0- 40 Zand, matig fijn, matig zwakveenhoudend 0- 40 
humeus, bruin 

40- 130 Veen, zwak kleiïg, 40- 90 
donkerbruin 

130- 230 , zwart zwakke olie-water reactie, 130- 180 
zwakke teergeur, 
slib+houtresten 

230- 300 Veen, roodbruin 230- 280 M02 

049 0- 10 klinker 
10- 30 Zand, matig fijn, beige 
30- 250 Zand, matig fijn, grijs 10- 60 

100- 150 
250- 300 Veen, zwak kleiïg, grijs 250- 300 

050 0- 50 Zand, zeer fijn, beige resten schelpen 10- 50 M01 
50- 150 Zand, matig fijn, bruingrijs brokken veen, geroerd 50- 90 

90- 140 
150- 260 Zand, matig fijn, grijs 150- 200 
260- 300 Veen, bruin 260- 300 

051 0- 10 klinker 
10- 80 Zand, matig fijn, beige 30- 80 
80- 230 houtsnippers geïmpregneerd 100- 150 
230- 280 Veen, zwak kleiïg, bruingrijs zwak zandhoudend, resten 230- 280 M04 

schelpen 
280- 300 Veen, bruin 

052 0- 5 tegel 
5- 50 Zand, matig fijn, beige 5- 50 M03 
50- 80 Zand, matig fijn, grijsbruin matig veenhoudend 50- 80 
80- 130 Zand, matig fijn, matig huisvuil zakken sscherven 80- 130 M21 

humeus, bruingrijs 
130- 200 Zand, matig fijn, grijs 130- 180 
200- 250 geïmpregneerd hout 

snippers gest_zie 002 

053 0- 10 klinker 
10- 60 Zand, matig fijn, beige 10- 60 M01 
60- 220 Zand, matig fijn, grijs 60- 110 

200- 300 

120- 220 
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220- 300 Veen, matig kleiïg, bruingrijs 220- 270 M06 

054 0- 20 Zand, matig fijn, matig 
humeus 

20- 130 Zand, matig fijn, matig kleiïg. matig koolhoudend, sterk 20- 70 
bruingrijs slakhoudend, zwak 

puinhoudend 
70- 120 M17 

130- 140 -fgrindlaag 

055 0- 10 klinker 
10- 30 Zand, matig fijn, beige 10- 30 
30- 240 Zand, matig fijn, beigegrijs 30- 80 M l 5 

180- 230 
240- 300 Veen, matig kleiïg, grijs 250- 300 

056 0- 10 klinker 
10- 60 Zand, matig fijn, beige 10- 60 
60- 180 Zand, zwartgrijs sterk slakhoudend, matig 60- 110 M17 

koolhoudend 
180- 200 Veen, matig kleiïg, 180- 200 

donkergrijs 
200- 300 Veen, bruin 200- 250 
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Monsternummer 
Diepte (cm-mv) 

Eenheid M01 
1 0 - 7 0 

M02 
2 3 0 - 2 8 0 

M03 
5 - 7 0 

M04 
230 - 300 

ALGEMEEN 
Analysedatum 5-5-2003 5-5-2003 5-5-2003 5-5-2003 
Droge stof (%) 88,5 19,7 91,7 22,1 
Lutumgehalte (%ds) * 1,7 * 1 * 1 * 27 
Org. stofgehalte (%ds) * 2,6 * 44,8 * 0,5 * 54.6 

METALEN 
arseen mg/kg <A 16 <4 13 
cadmium mg/kg <0,4 0,8 <0,4 0.5 
chroom mg/kg <15 28 <15 22 
koper mg/kg < 5 53 + <5 39 
kwik mg/kg <0,05 0,56 + <0,05 0.57 + 
lood mg/kg <13 110 + <13 150 + 
nikkel mg/kg 3,9 27 + 4.0 20 
zink mg/kg <20 200 + <20 150 

PAK (10 van VROM) mg/kg 3,9 + 3,0 <0,2 2,9 
PAK (16 van EPA) mg/kg 5,6 O 4,4 O <0,3 O 4.5 O 

acenafteen mg/kg 0,23 O 0,07 O <0,02 O 0,08 O 

acenaftyleen mg/kg <0,02 O <0,05 O <0,02 O <0,05 O 

antraceen mg/kg 0,09 O 0,08 O <0,02 O 0.11 O 

benzo(a)antraceen mg/kg 0,46 O 0,27 O <0,02 O 0,29 O 

benzo(a)pyreen mg/kg 0,45 O 0,26 O <0,02 O 0,24 O 

benzo(b)fluorantheen mg/kg 0,64 O 0,45 O <0,02 O 0,50 O 

benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,28 O 0,21 O <0,02 O 0,21 O 

benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,28 O 0.20 O <0,02 O 0,21 O 

chryseen mg/kg 0,51 O 0,35 O <0,02 O 0,30 O 

dibenzo(ah)antraceen mg/kg 0,10 O <0,05 O <0,02 O 0,05 O 

fenantreen mg/kg 0,56 O 0,34 O <0.02 O 0,19 O 

fluoranteen mg/kg 0,93 O 0,97 O 0,02 O 
1,1 O 

fluoreen mg/kg 0,07 O 0,08 O <0.02 O 0,10 O 

indeno(l,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,32 O 0,26 O <0,02 O 0,23 O 

naftaleen mg/kg <0,02 O <0,05 O <0,02 O <0,05 O 

pyreen mg/kg 0,66 O 0,75 O <0,02 O 0,80 O 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
EOX mg/kg <0,1 0,72 > s <0,1 0,65 > s 

RIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
i i ac t i eC10-C12 mg/kg <5 O 5 O <5 O < 5 O 

fractie C l 2 - C 2 2 mg/kg <5 O 75 O <5 O 50 O 

fractie C22 - C30 mg/kg <5 O 140 O <5 O 80 O 

fractie C30 - C40 mg/kg <5 O 160 O <5 O 65 O 

minerale olie mg/kg <20 380 + < 20 190 + 

< 
+ 

++ 
++ + : 

/ 

concentratie kleiner dan de detectielimiet 
concentratie groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde 
concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde 
concentratie groter dan de interventiewaarde 
detectielimiet groter dan de toetsingswaarde 
geen streef- en interventiewaarde bekend voor deze stof 
Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de streefwaarde 
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Monsternummer 
Diepte (cm-mv) 

Eenheid MO 5 
180-??0 

M06 
200 - 290 

M07 
0-50 

M08 
160 - 240 

ALGEMEEN 
Analysedatum 5-5-2003 5-5-2003 5-5-2003 5-5-2003 
Droge stof (%) 52,0 38,7 84,7 39,4 
Lutumgehalte (%ds) * 5,9 * 44 * 1 * 42 
Org. stofgehalte (% ds) * 18,8 * 39,6 * 3,5 * 23,2 

METALEN 
arseen mg/kg 7,0 21 <4 7,5 
cadmium mg/kg <0,4 1,4 <0,4 <0,4 
chroom mg/kg <15 45 <15 18 
koper mg/kg 320 +++ 63 6,4 12 
kwik mg/ kg 0,79 + 0,76 + <0,05 0,14 
lood mg/kg 160 + 240 + 13 36 
nikkel mg/kg 12 25 5,2 13 

-k mg/kg 310 ++ 150 25 36 

PAK 
PAK (10 van VROM) mg/kg 12 + 1,9 0,68 <0,2 
PAK (16 van EPA) mg/kg 18 O 2,7 O 0,96 O <0,38 O 

acenafteen mg/kg 0,10 O <0,03 O <0,02 O <0,03 O 

acenaftyleen mg/kg 0,05 O <0.03 O <0,02 O <0,03 O 

antraceen mg/kg 0,18 O 0,03 O <0,02 O <0,03 O 

benzo(a)antraceen mg/kg 1,5 O 0,20 O 0,08 O <0,03 O 

benzo(a)pyreen mg/kg 1,0 O 0,19 O 0,08 O <0,02 O 

benzo(b)fluorantheen mg/kg 2,3 O 0,41 O 0,12 O <0,03 O 

benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,88 O 0,19 O 0,06 O <0103 O 

benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,99 O 0,18 O 0,05 O <0,03 O 

chryseen mg/kg 2,1 O 0,30 O 0,10 O <0,03 O 

dibenzo(ah)antraceen mg/kg 0,32 O 0,05 O 0.02 O <0,03 O 

fenantreen mg/kg 1,0 O 0,15 O 0,06 O <0,03 O 

fluoranteen mg/kg 2,9 O 0,43 O 0,17 O 0,03 O 

fluoreen mg/kg 0,20 O <0,03 O <0,02 O <0,03 O 

indeno(l ,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,94 O 0,23 O 0,06 O <0,03 O 

naftaleen mg/kg 1,1 O <0,03 O <0102 O <0,03 O 

pyreen mg/kg 2,4 O 0,33 O 0,12 O <0,03 O 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
cOX mg/kg 2,3 > s 0,76 > s 0,18 0,40 > s 

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
fractie C10-C12 mg/kg 10 O < 5 O <5 O <5 O 

fractie Cl2-C22 mg/kg 200 O 15 O <5 O <5 O 

fractie C2 2-C30 mg/kg 860 O 15 O <5 O <5 O 

fractie C30 - C40 mg/kg 460 O 30 O < 5 O < 5 O 

minerale olie mg/kg 1500 + 60 <20 <25 

( 
+ 

++ 
+++ 

/ 
• 

concentratie kleiner dan de detectielimiet 
concentratie groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde 
concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde 
concentratie groter dan de interventiewaarde 
detectielimiet groter dan de toetsingswaarde 
geen streef- en interventiewaarde bekend voor deze stof 
Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de streefwaarde 
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Monsternummer 
Diepte (cm-mv) 

Eenheid M09 
60-150 

M10 
10-60 

M i l 
240 • 290 

M12 
40-120 

ALGEMEEN 
Analysedatum 5-5-2003 5-5-2003 5-5-2003 5-5-2003 
Droge stof (%) 81,0 92,0 77,3 81,7 
Lutumgehalte (%ds) * 1 * 1 * 1 * 1 
Org. stofgehalte (%ds) * 0,6 * 0,5 * 1.3 * 0,7 

METALEN 
arseen mg/kg <4 <4 6.0 <4 
cadmium mg/kg <0,4 <0,4 c l .2 <0,4 
chroom mg/kg <15 <15 34 <15 
koper mg/kg <5 <5 8.1 <5 
kwik mg/kg 0,06 <0,05 <0,05 <0,05 
lood mg/kg <13 <13 13 <13 
nikkel mg/kg 3,8 3,7 5.8 3,5 

mg/kg <20 <20 <20 <20 

PAK 
PAK (10 van VROM) mg/kg <0,2 <0,2 0,33 <0,2 
PAK (16 van EPA) mg/kg <0,3 O <0,3 O 0,47 O <0.3 O 

acenafteen mg/kg <0,02 O <0,02 O 0,02 O <0,02 O 

acenaftyleen mg/kg <0,02 O <0,02 O <0,02 O <0,02 O 

antraceen mg/kg <0,02 O <0,02 O 0,02 O <0fi2 O 

benzo(a)antraceen mg/kg <0,02 O <0,02 O 0,02 O <0,02 O 

benzo(a)pyreen mg/kg <0,02 O <0,02 O 0,02 O <0,02 O 

benzo(b)fluorantheen mg/kg <0,02 O 0,02 O 0,03 O <0(02 O 

benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,02 O <0,02 O 0,02 O <0,02 O 

benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,02 O <0,02 O <0,02 O <0,02 O 

chryseen mg/kg <0,02 O <0,02 O 0,03 O <0(02 O 

d i benzo(ah)antraceen mg/kg <0>02 O <0.02 O <0,02 O <0,02 O 

fenantreen mg/kg <0>02 O <0,02 O 0,08 O <0,02 O 

fluoranteen mg/kg <0,02 O 0,02 O 0,08 O <0,02 O 

fluoreen mg/kg <0,02 O <0,02 O 0,03 O <0,02 O 

indeno(l,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,02 O <0,02 O 0,02 O (0,02 O 

naftaleen mg/kg <0,02 O <0,02 O 0,03 O <0,02 O 

pyreen mg/kg <0,02 O 0,02 O 0,05 O <0,02 O 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
mg/kg 0,35 > s <0,1 <0,1 <0 i l 

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
fractie C10-C12 mg/kg <5 O <5 O <5 O <5 O 

fractie C12-C22 mg/kg 5 O <5 O 5 O <5 O 

fractie C22 - C30 mg/kg <5 O <5 O 25 O 5 O 

fractie C30 - C40 mg/kg 5 O <5 O 25 O 5 O 

minerale olie mg/kg <20 <20 55 + <20 

++ 
+++ 

/ 

concentratie kleiner dan de detectielimiet 
concentratie groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde 
concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde 
concentratie groter dan de interventiewaarde 
detectielimiet groter dan de toetsingswaarde 
geen streef- en interventiewaarde bekend voor deze stof 
Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de streefwaarde 

blad 3 van 7 Milieu & Veiligheid 



projectnr. 136454 
mei 2003, revisie 00 

136454.bij3 

Gemeente Zaanstad 
Verkennend bodemonderzoek Schrijvers-ZZeeheldenbuurt 
te Wormerveer ^ oranjewoud 

Bijlage 3: Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding toetsingswaarden 

Monsternummer 
Diepte (cm-mv) 

Eenheid M13 
250-300 

M1A 
170 - 200 

M15 
30-110 

M16 
150-300 

ALGEMEEN 
Analysedatum 5-5-2003 5-5-2003 5-5-2003 5-5-2003 
Droge stof (%) 43,8 73.1 81,3 40,6 
Lutumgehalte (%ds) * 23 * 2,9 * 1 * 27 
Org. stofgehalte (%ds) * 28 * 5.5 * 0,5 * 25,9 

METALEN 
arseen mg/kg 17 17 <4 21 
cadmium mg/kg 0,5 <0,4 <0,4 0,7 
chroom mgZkg 34 32 <15 54 
koper mgZkg 41 250 +++ <5 42 
kwik mgZkg 0,62 + 0,87 + <0,05 0,53 + 
lood mgZkg 170 + 160 + <13 360 + 
nikkel mgZkg' 23 19 + 3,0 29 
-•-k mgZkg 120 38 <20 620 ++ 

PAK 
PAK (10 van VROM) mgZkg 1,2 IA + <0,2 7,9 + 
PAK (16 van EPA) mgZkg 1,8 O 22 O <0,3 O 11 O 

acenafteen mgZkg <0,02 O 0,59 O <0,02 O 0.08 D 

acenaftyleen mgZkg <0,02 O 0,28 O <0,02 O 0,02 O 

antraceen mgZkg 0.02 O 0,36 O <0,02 O 0,19 O 

benzo(a)antraceen mgZkg 0,11 O 1.6 O <0,02 O 0,78 O 

benzo(a)pyreen mgZkg 0,11 O 0,88 O <0,02 O 0,78 O 

benzo(b)fluorantheen mgZkg 0,26 O 2.6 O <0,02 O 1,2 O 

benzo(ghi)peryleen mgZkg 0,11 O 1.1 O <0,02 O 0,61 O 

benzo(k)fluoranteen mgZkg 0,12 O ' 1.1 O <0,02 O 0,51 O 

chryseen mgZkg 0,20 O 2,0 O <0,02 O 0,99 O 

dibenzo(ah)antraceen mgZkg 0,04 O 0,35 O <0,02 O 0,18 O 

fenantreen mgZkg 0.12 O 1.8 O <0,02 O 1.2 O 

fluoranteen mgZkg 0.29 O . 3,3 O <0,02 O 2,1 O 

fluoreen mgZkg <0,02 O 0,45 O <0,02 O 0,11 O 

indeno(l,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,13 O 1.2 O <0,02 O 0,67 O 

naftaleen mgZkg <0.02 O 0,62 O <0,02 O 0,07 O 

pyreen mg/kg 0.22 O 3,2 O <0,02 O 1.7 O 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
cox mgZkg 0,97 > s 5,8 > s <0,1 2,1 > s 

uvERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
fractie C10-C12 mgZkg <5 O <5 O <5 O 5 O 

fractie C12-C22 mgZkg 10 O 65 O < 5 O 25 O 

fractie C22 - C30 mg/kg 15 O 95 O <5 O 20 O 

fractie C30 - CAO mgZkg 25 O 70 O < 5 O 20 O 

minerale olie mgZkg 50 230 + < 20 70 

++ 
+++ 

z 

concentratie kleiner dan de detectielimiet 
concentratie groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde 
concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde 
concentratie groter dan de interventiewaarde 
detectielimiet groter dan de toetsingswaarde 
geen streef- en interventiewaarde bekend voor deze stof 
Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de streefwaarde 

blad A van 7 Milieu & Veiligheid 
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Gemeente Zaanstad 

Verkennend bodemonderzoek Schrijvers-ZZeeheldenbuurt 
te Wormerveer 

% IS oranjewoud 

Bijlage 3: Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding toetsingswaarden 

Monsternummer 
Diepte (cm-mv) 

Eenheid M17 
60-130 

M18 
10-40 

ALGEMEEN 
Analysedatum 5-5-2003 5-5-2003 
Droge stof (%) 71,9 90,6 
Lutumgehalte (%ds) * 2,7 * 1 
Org. stofgehalte (%ds) * 7,2 * 0,7 

METALEN 
arseen mg/kg 6,9 5.0 
cadmium mg/kg <0,4 <0,4 
chroom mg/kg <15 <15 
koper mg/kg 23 + 6.9 
kwik mg/kg 0,17 0,20 
lood mg/kg 31 28 
nikkel mg/kg 16 + 5.0 
zink mg/kg 60 46 

....x (10 van VROM) mg/kg 1.3 + 1.5 + 
PAK (16 van EPA) mg/kg 1.8 O 2.2 O 

acenafteen mg/kg 0,02 O <0.02 O 

acenaftyleen mg/kg <0,02 O 0,03 O 

antraceen mg/kg 0,04 O 0,03 O 

benzo(a)antraceen mg/kg 0,13 O 0,21 O 

benzo(a)pyreen mg/kg 0,08 O 0,22 O 

benzo(b)fluorantheen mg/kg 0.13 O 0.31 O 

benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.04 O 0,16 O 

benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,06 O 0,13 O 

chryseen mg/kg 0,16 O 0,23 O 

dibenzo(ah)antraceen mg/kg <0,02 O 0,05 O 

fenantreen mg/kg 0,25 O 0,10 O 

fluoranteen mg/kg 0,39 O 0,27 O 

fluoreen mg/kg 0,02 O <0,02 O 

indeno(l,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,04 O 0,15 O 

naftaleen mg/kg 0,07 O 0,02 O 

pyreen mg/kg 0,31 O 0,24 O 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
EOX mg/kg <0,1 <0,1 

'RIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
..tieC10-C12 mg/kg <5 O <5 O 

fractie C l 2 -C22 mg/kg <5 O 5 O 

fractie C22-C30 mg/kg <5 O 5 O 

fractie C30 - CAO mg/kg <5 O 5 O 

minerale olie mg/kg <20 <20 

<: concentratie kleiner dan de detectielimiet 
+: concentratie groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde 

++: concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde 
+++: concentratie groter dan de interventiewaarde 

/: detectielimiet groter dan de toetsingswaarde 
0 : geen streef- en interventiewaarde bekend voor deze stof 

Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de streefwaarde 

blad 5 van 7 Milieu & Veiligheid 
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Gemeente Zaanstad 
Verkennend bodemonderzoek Schrijvers-ZZeeheldenbuurt 
te Wormerveer oranjewoud 

Bijlage 3: Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding toetsingswaarden 

Monsternummer 
Diepte (cm-mv) 

Eenheid M19 
180-250 

M20 
210-260 

ALGEMEEN 
Analysedatum 5-5-2003 5-5-2003 
Droge stof (%) 79,0 75,7 
Lutumgehalte (%ds) * 0 * 0 
Org. stofgehalte (% ds) * 0,7 * 2,2 

AROMATISCHE VERBINDINGEN 
Totaal BTEX mg/kg <0,2 O <0,2 O 

benzeen mg/kg <0,05 <0,05 
ethylbenzeen mg/kg <0,05 <0,05 
tolueen mg/kg <0,05 <0,05 
xylenen mg/kg <0,05 <0,05 

PAK 
naftaleen mg/kg <0,1 O <0,1 O 

^IGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
.._.cieC10-C12 mg/kg 5 O 5 O 

fractie Cl 2-C22 mg/kg 35 O 35 O 

fractie C22 - C30 mg/kg 120 O 200 O 

fractie C30-C40 mg/kg 230 O 240 O 

minerale olie mg/kg 390 + 480 + 

<: concentratie kleiner dan de detectielimiet 
+: concentratie groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde 

++: concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde 
+++: concentratie groter dan de interventiewaarde 

/: detectielimiet groter dan de toetsingswaarde 
°: geen streef- en interventiewaarde bekend voor deze stof 

Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de streefwaarde 

blad 6 van 7 Milieu & Veiligheid 
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Verkennend bodemonderzoek Schrijvers-ZZeeheldenbuurt 
te Wormerveer 

'4» 

\ 

7 oranjewoud 

Bijlage 3: Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding toetsingswaarden 

Monsternummer 
Diepte (cm-mv) 

Eenheid M21 
80-130 

ALGEMEEN 
Analysedatum 5-5-2003 
Droge stof (%) 75,2 
Lutumgehalte (%ds) * 1.8 
Org. stofgehalte (%ds) * 5,3 

METALEN 
arseen mg/kg <4 
cadmium mg/kg <0,4 
chroom mg/kg <15 
koper mg/kg 16 
kwik mg/kg 0,28 + 
lood mg/kg 67 + 
nikkel mg/kg 4,1 
zink mg/kg 310 ++ 

r,,!* (10 van VROM) mg/kg 0,83 
PAK (16 van EPA) mg/kg 1.2 O 

acenafteen mg/kg 0,03 O 

acenaftyleen mg/kg <0,02 O 

antraceen mg/kg 0,02 O 

benzo(a)antraceen mg/kg 0,10 O 

benzo(a)pyreen mg/kg 0,06 O 

benzo(b)fluorantheen mg/kg 0,09 O 

benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,05 O 

benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,04 O 

chryseen mg/kg 0.12 O 

dibenzo(ah)antraceen mg/kg <0,02 O 

fenantreen mg/kg 0.16 O 

fluoranteen mg/kg 0,20 O 

fluoreen mg/kg 0,03 O 

indeno(l,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,06 O 

naftaleen mg/kg <0,02 O 

pyreen mg/kg 0,17 O 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
EOX mg/kg 0,36 > s 

•RIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
. -ctie C10 - C12 mg/kg <5 O 

fractie Cl 2-C22 mg/kg 40 O 

fractie C22 - C30 mg/kg 140 O 

fractie C30 - UO mg/kg 75 O 

minerale olie mg/kg 260 + 

< 
+ : 

++ 
+++ 

concentratie kleiner dan de detectielimiet 
concentratie groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde 
concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner of gelijk aan de intenrentiewaarde 
concentratie groter dan de interventiewaarde 
detectielimiet groter dan de toetsingswaarde 
geen streef- en interventiewaarde bekend voor deze stof 
Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de streefwaarde 

blad 7 van 7 Milieu & Veiligheid 
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Bijlage 4: Analyseresultaten grondwatermonsters met overschrijding 
toetsingswaarden 

bijlage 4 Milieu & Veiligheid 
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Gemeente Zaanstad ^ 
Verkennend bodemonderzoek Schrijvers-ZZeeheldenbuurt •* ̂ ^ P W " 
te Wormerveer 

Analyseresultaten grondwatermonsters met overschrijding 
toetsingswaarden 

oranjewoud 

Peilbuis 
Diepte (cm-mv) 

Eenheid 1 
150-250 

2 
160-260 

3 
100-200 

5 
100-200 

ALGEMEEN 
Analysedatum 7-5-2003 7-5-2003 7-5-2003 7-5-2003 

METALEN 
arseen Mg/Ut 5,6 <5 <5 12 + 
cadmium Mg/lit <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 
chroom Mg/lit 2.0 + 1,5 + 2,6 + <1 
koper Mg/lit <5 <5 <5 <5 
kwik Mg/Ut <0,05 <0,05 <0105 <0.05 
lood Mg/lit <10 <10 <10 <10 
nikkel Mg/lit <10 <10 <10 <10 
zink Mg/lit <20 <20 <20 52 

AROMATISCHE VERBINDINGEN 
Aromaten (vluchtig) Mg/lit 6,9 6,9 O 0,40 0 1,8 
T >alBTEX Mg/lit 7,0 6,9 O <1 1,8 0 

.een Mg/lit <0,2 0,9 + <0,2 <0,2 
ethylbenzeen Mg/lit 0,7 0,7 <0,2 0,3 
tolueen Mg/lit 4,3 3,7 0,4 1.0 
xylenen Mg/lit 1,9 + 1.6 + <0,5 0,5 + 

PAK 
naftaleen Mg/lit <0,2 0,3 + <0,2 <0.2 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1,1-trichloorethaan Mg/lit <0,1 <0.1 <0,1 <0.1 
1,1,2-trichloorethaan Mg/lit <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
1,2-dichloorethaan Mg/lit <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
cis-l,2-dichlooretheen Mg/lit <0,1 <0,1 <0,1 <0.1 
dichloorbenzenen (som) Mg/lit <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
monochloorbenzeen Mg/lit <0,2 <0,2 <0,2 <0.2 
tetrachtooretheen (PER) Mg/lit <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
tetrachtoormethaan (TETRA) Mg/lit <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
trichlooretheen (TRI) Mg/lit <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
trichloormethaan Mg/lit <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
fractieC10-Cl2 Mg/lit <10 0 25 0 <10 <10 
* - t ieC12-C22 Mg/lit 60 370 0 <10 <10 

.ieC22-C30 Mg/lit 40 0 140 0 <10 <10 
tractie C30 - C40 Mg/I't 140 40 O <10 0 <10 
minerale olie Mg/lit 250 + 570 ++ <50 <50 

< 
+ 

++ 
+++ 

concentratie kleiner dan de detectielimiet 
concentratie groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde 
concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde 
concentratie groter dan de intenrentiewaarde 
detectielimiet groter dan de toetsingswaarde 
geen streef- en interventiewaarde bekend voor deze stof 
Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de streefwaarde 

blad 1 van 2 Milieu & Veiligheid 
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Gemeente Zaanstad 
Verkennend bodemonderzoek Schrijvers-ZZeeheldenbuurt 
te Wormerveer ^ oranjewoud 

Bijlage 4: Analyseresultaten grondwatermonsters met overschrijding 
toetsingswaarden 

Peilbuis Eenheid 7 47 53 
Diepte (cm-mv) 100-200 200-300 120-220 

ALGEMEEN 
Analysedatum 7-5-2003 7-5-2003 7-5-2003 

METALEN 
arseen Hg/lit 7,5 <5 <5 
cadmium PS/lit <0,4 <0,4 <0,4 
chroom Mg/lit <1 1,3 + <1 
koper Mg/lit <5 <5 <5 
kwik Mg/üt <0,05 <0105 <0,05 
lood Mg/lit <10 <10 <10 
nikkel Mg/lit <10 <10 <10 
zink Mg/I't <20 <20 <20 

AROMATISCHE VERBINDINGEN 
' laten (vluchtig) Mg/üt 0 0 0,20 0 

1.1 
al BTEX Mg/Ut <1 O <1 1,4 

benzeen Mg/üt <0,2 <0,2 <0,2 
ethylbenzeen Mg/I't <0,2 <0,2 0,2 
tolueen Mg/lit <0,2 0,2 0,9 
xylenen Mg/lit <0,5 <0,5 <0,5 

PAK 
naftaleen Mg/üt <0,2 <012 <0.2 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1,1-trichloorethaan Mg/üt <0,1 <0,1 <0,1 
1,1,2-trichloorethaan Mg/lit <0,1 <0,1 <0,1 
1,2-dichloorethaan Mg/üt <0>1 <0,1 <0,1 
cis-l,2-dichlooretheen Mg/Ut <0.1 <0,1 <0,1 
dichloorbenzenen (som) Mg/üt <0,2 <0,2 <0,2 
monochloorbenzeen Mg/lit <0,2 <0.2 <0,2 
tetrachtooretheen (PER) Mg/lit <0,1 <0,1 <0,1 
tetrachloormethaan (TETRA) Mg/lit <0,1 <0,1 <0,1 
trichlooretheen (TRI) Mg/lit <0,1 <0,1 <0,1 
trichloormethaan Mg/üt <0,1 <0,1 <0,1 

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
' -tieC10-C12 Mg/üt <10 O <10 <10 0 

.ieC12-C22 Mg/üt <10 0 <10 <10 
fractie C22 - C30 Mg/üt <10 O <10 <10 
fractie C30 - C40 Mg/üt <10 0 <10 <10 
minerale olie Mg/lit <50 <50 <50 

concentratie kleiner dan de detectielimiet 
concentratie groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde 
concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde 
concentratie groter dan de intenrentiewaarde 
detectielimiet groter dan de toetsingswaarde 
geen streef- en interventiewaarde bekend voor deze stof 
Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de streefwaarde 

blad 2 van 2 Milieu & Veiligheid 
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Bijlage 5: Streef-, tussen- en interventiewaarden grond- en grondwatermonsters 
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Gemeente Zaanstad 
Verkennend bodemonderzoek Schrijvers-ZZeeheldenbuurt 
te Wormerveer oranjewoud 

Bijlage 5a: Streef- en Interventiewaarden grondmonsters 

Lutumgehalte (%ds) 0 0 
Org. stofgehalte (%ds) 0.7 2.2 

S T 1 s T 1 

METALEN 
arseen mg/kg 
cadmium mg/kg 
chroom mg/kg 
koper mg/kg 
kwik mg/kg 
lood mg/kg 
nikkel mg/kg 
zink mg/kg 

AROMATISCHE VERBINDINGEN 
Totaal BTEX mg/kg O O O O 0 O 

benzeen mg/kg 0 0,1 0,2 0 0,11 0,22 
ethylbenzeen mg/kg 0,01 5 10 0,01 5,5 11 

ên mg/kg 0 13 26 0 14.3 28,6 
.ien mg/kg 0,02 2,51 5 0,02 2,76 5,5 

PAK 
PAK (10 van VROM) mg/kg 
PAK (16 van EPA) mg/kg 
acenafteen mg/kg 
acenaftyleen mg/kg 
antraceen mg/kg 
benzo(a)antraceen mg/kg 
benzo(a)pyreen mg/kg 
benzo(b)fluorantheen mg/kg 
benzo(ghi)peryleen mg/kg 
benzo(k)fluoranteen mg/kg 
chryseen mg/kg 
dibenzo(ah)antraceen mg/kg 
fenantreen mg/kg 
fluoranteen mg/kg 
fluoreen mg/kg 
indeno(l,2,3-cd)pyreen mg/kg 
naftaleen mg/kg O O O O O O 

pyreen mg/kg 

" 'FLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
mg/kg 

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
fractieC10-Cl2 mg/kg O O O O O O 

fractie C12-C22 mg/kg O O O O O O 

fractie C22 - C30 mg/kg O O O O O O 

fractie C30 - C40 mg/kg O O O O O O 

Minerale olie mg/kg 10 505 1000 11 556 1100 

S: Streefwaarde 
T: Tussenwaarde 
1: Interventiewaarde 
•: geen streef- en interventiewaarde bekend voor deze stof 

blad 1 van 9 Milieu & Veiligheid 
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Gemeente Zaanstad 
Verkennend bodemonderzoek Schrijvers-ZZeeheldenbuurt 
te Wormerveer 

/ S N 
oranjewoud 

Bijlage 5a: Streef- en Interventiewaarden grondmonsters 

Lutumgehalte (%ds) 1 1 
Org. Stofgehalte (%ds) 0,5 0,6 

S T s T 1 

METALEN 
Arseen mg/kg 17 24 32 18 26 34 
Cadmium mg/kg 0,5 3,8 7,1 0,5 4,3 8 
Chroom mg/kg 53 128 203 54 129 204 
Koper mg/kg 18 55 93 19 60 102 
Kwik mg/kg 0,21 3,58 6,96 0,21 3,67 7,12 
Lood mg/kg 54 196 339 57 207 356 
nikkel mg/kg 11.7 41 70,2 11,8 41,3 70,8 
zink mg/kg 59 181 303 63 195 326 

AROMATISCHE VERBINDINGEN 
Totaal BTEX mg/kg 
benzeen mg/kg 

'benzeen mg/kg 
.-en mg/kg 

xylenen mg/kg 

PAK 
PAK (10 van VROM) mg/kg 1 20,5 40 1 20,5 40 
PAK (16 van EPA) mg/kg O O O O O O 

acenafteen mg/kg O O O O O O 

acenaftyleen mg/kg O O O O O O 

antraceen mg/kg O O O 0 O O 

benzo(a)antraceen mg/kg O O O O O O 

benzo(a)pyreen mg/kg O O O 0 O O 

benzo(b)fluorantheen mg/kg O O O O O O 

benzo(ghi)peryleen mg/kg O O O O O O 

benzo(k)fluoranteen mg/kg O O O O O O 

chryseen mg/kg O 0 O O O O 

dibenzo(ah)antraceen mg/kg O O O O O O 

fenantreen mg/kg O O O O O O 

fluoranteen mg/kg O O O O O O 

fluoreen mg/kg O O O O O O 

indeno(l,2,3-cd)pyreen mg/kg O O O O O O 

naftaleen mg/kg O O O O O O 

pyreen mg/kg O O O O 0 O 

dLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
EOX mg/kg 0,3 O O 0,3 O O 

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
fractie C10 - C12 mg/kg O O O O O O 

fractie C l 2-C22 mg/kg O O O 0 O O 

fractie C22 - C30 mg/kg O O O O O O 

fractie C30 - C40 mg/kg O O O O O O 

minerale olie mg/kg 13 657 1300 27 1338 2650 

S: Streefwaarde 
T: Tussenwaarde 
1: Interventiewaarde 
e . geen streef- en interventiewaarde bekend voor deze stof 

blad 2 van 9 Milieu & Veiligheid 
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Gemeente Zaanstad 
Verkennend bodemonderzoek Schrijvers-ZZeeheldenbuurt 
te Wormerveer oranjewoud 

Bijlage 5a: Streef- en Interventiewaarden grondmonsters 

Lutumgehalte (%ds) 1 1 
Org. Stofgehalte (%ds) 0,7 1.3 

S T 1 s T 1 

METALEN 
Arseen mg/kg 16 23 30 16 23 30 
Cadmium mg/kg 0,4 3,4 6,4 0,4 3,4 6,4 
Chroom mg/kg 52 125 198 52 125 198 
koper mg/kg 16 50 84 16 50 84 
kwik mg/kg 0,2 3,48 6,76 0,2 3,49 6,77 
lood mg/kg 52 186 321 52 187 322 
nikkel mg/kg 11 38,5 66 11 38,5 66 
zink mg/kg 54 165 276 54 166 277 

AROMATISCHE VERBINDINGEN 
Totaal BTEX mg/kg 
benzeen mg/kg 

'benzeen mg/kg 
u.-een mg/kg 
xylenen mg/kg 

PAK 
PAK (10 van VROM) mg/kg 1 20,5 40 1 20,5 40 
PAK (16 van EPA) mg/kg O O O O O O 

acenafteen mg/kg O O O 0 O O 

acenaftyleen mg/kg O O O 0 O O 

antraceen mg/kg O O 0 O O O 

benzo(a)antraceen mg/kg O O O O O O 

benzo(a)pyreen mg/kg O O O O 0 O 

benzo(b)fluorantheen . mg/kg O O O O O O 

benzo(ghi)peryleen mg/kg O O O O O O 

benzo(k)f)uoranteen mg/kg O O O O O O 

chryseen mg/kg O O O 0 O O 

dibenzo(ah)antraceen mg/kg O 0 O O 0 O 

fenantreen mg/kg O O O O O O 

fluoranteen mg/kg O O O O O O 

fluoreen mg/kg O O O O O O 

indeno(l,2,3-cd)pyreen mg/kg O O O O O O 

naftaleen mg/kg O O O 0 O O 

pyreen mg/kg O O O O O O 

.HLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
EOX mg/kg 0,3 O O 0,3 O O 

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
fractie CIO - C12 mg/kg O O O O O O 

fractie C l 2-C22 mg/kg O O O O O O 

fractie C22 - C30 mg/kg O O O O O O 

fractie C30 - C40 mg/kg O O O O O O 

minerale olie mg/kg 10 505 1000 10 505 1000 

S: Streefwaarde 
T: Tussenwaarde 
1: Interventiewaarde 

O , geen streef- en interventiewaarde bekend voor deze stof 

blad 3 van 9 Milieu & Veiligheid 
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Gemeente Zaanstad 
Verkennend bodemonderzoek Schrijvers-ZZeeheldenbuurt 
te Wormerveer oranjewoud 

Bijlage 5a: Streef- en Interventiewaarden grondmonsters 

Lutumgehalte (%ds) 1 1 
Org. stofgehalte (%ds) 3,5 44,8 

S T 1 s T 

METALEN 
arseen mgZkg 15,7 22,7 29,7 15,9 23,1 30,2 
cadmium mgZkg 0,4 3,4 6.4 0A 3.5 6,6 
chroom mgZkg 52 125 198 52 125 198 
koper mgZkg 16 50 85 16,4 51,4 86,5 
kwik mgZkg 0,2 3,49 6,78 0,2 3.51 6,81 
lood mgZkg 52 187 322 52 189 326 
nikkel mgZkg 11 38,5 66 11 38,5 66 
zink mgZkg 54 166 278 55 169 283 

AROMATISCHE VERBINDINGEN 
Totaal BTEX mg/kg 
bpnzeen mgZkg 

benzeen mgZkg 
u—een mgZkg 
xylenen mg/kg 

PAK 
PAK (10 van VROM) mg/kg 1 20,5 40 1 20,5 40 
PAK (16 van EPA) mg/kg O O O O O O 

. acenafteen mg/kg O O O O O O 

acenaftyleen mg/kg O O O O O O 

antraceen mg/kg O O O O O O 

benzo(a)antraceen mg/kg O O O O O O 

benzo(a)pyreen mg/kg O O O O O O 

benzo(b)fluorantheen mg/kg O O O O O O 

benzo(ghi)peryleen mg/kg O O O O O O 

benzo(k) fluoranteen mg/kg O O o' O O O 

chryseen mg/kg O O O O O O 

dibenzo(ah)antraceen mgZkg O O O O O O 

fenantreen mgZkg O O O O O O 

fluoranteen mgZkg O O O O O O 

fluoreen mg/kg O O O O O O 

indeno(l,2,3-cd)pyreen mg/kg O O O O O O 

naftaleen mg/kg O O O O O O 

pvreen mgZkg O O O O O O 

- .HLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
EOX mgZkg 0,3 O O 0,3 O O 

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
fractie C10 - C12 mgZkg O O O O O O 

fractie C l 2-C22 mgZkg O O O O O O 

fractie C22 - C30 mgZkg O O O O O O 

fractie C30 - C40 mgZkg O O O O O O 

minerale olie mgZkg 10 505 1000 10 505 1000 

S: Streefwaarde 
T: Tussenwaarde 
1: Interventiewaarde 

0: geen streef- en interventiewaarde bekend voor deze stof 

blad 4 van 9 Milieu & Veiligheid 



projectnr. 136454 
mei 2003, revisie 00 

136454.bij5a 

Gemeente Zaanstad 
Verkennend bodemonderzoek Schrijvers-ZZeeheldenbuurt 
te Wormerveer ^ ^ ^ ^ oranjewoud 

Bij'lage 5a: Streef- en Interventiewaarden grondmonsters 

Lutumgehalte (%ds) 1.7 1.8 
Org. stofgehalte (%ds) 2.6 5,3 

S T 1 s T 1 

METALEN 
arseen mgZkg 17 24 32 33 48 63 
cadmium mgZkg 0,5 3,9 7.3 1.4 11 20.6 
chroom mgZkg 52 125 198 52 125 198 
koper mgZkg 17,7 55.6 93.5 43 134 224 
kwik mgZkg 0,21 3,57 6.93 0,28 4.76 9.24 
lood mgZkg 55 197 340 96 347 598 
nikkel mgZkg 11 38,5 66 11 39 66 
zink mgZkg 58 179 299 120 369 618 

AROMATISCHE VERBINDINGEN 
Totaal BTEX mgZkg 
benzeen mgZkg 

benzeen mgZkg 
lu.deen mgZkg 
xylenen mgZkg 

PAK 
PAK (10 van VROM) mgZkg 1 20.5 40 3 61.5 120 
PAK (16 van EPA) mgZkg 0 O O O O O 

acenafteen mgZkg 0 O O O O O 

acenaftyleen mgZkg 0 O O O O O 

antraceen mgZkg O O O O O O 

benzo(a)antraceen mgZkg 0 O O 0 O O 

benzo(a)pyreen mgZkg 0 O O O O O 

benzo(b)fluorantheen mgZkg 0 O O O O O 

benzo(ghi)peryleen mgZkg 0 O O O O O 

benzo(k)f1uoranteen mgZkg O O O O O O 

chryseen mgZkg O O O O O O 

dibenzo(ah)antraceen mgZkg O O O O O O 

fenantreen mgZkg O O O O O O 

fluoranteen mgZkg O O O O O O 

fluoreen mgZkg O O O O O O 

indeno(l ,2,3-cd)pyreen mgZkg O O O O O O 

naftaleen mg/kg O O O O O O 

pvreen mgZkg O O O O O O 

^ HLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
EOX mgZkg 0,3 O O 0,3 O O 

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
fractie C10-C l 2 mgZkg O O O O O O 

fractie C12-C22 mgZkg O O O O O O 

fractie C22 - C30 mgZkg O O O O O O 

fractie C30 - C40 mgZkg O O O O O O 

minerale olie mgZkg 18 884 1750 150 7575 15000 

S: Streefwaarde 
T: Tussenwaarde 
1: Interventiewaarde 

0: geen streef- en interventiewaarde bekend voor deze stof 

blad 5 van 9 Milieu & Veiligheid 



projectnr. 136454 
mei 2003, revisie 00 

136454.bij5a 

Gemeente Zaanstad 
Verkennend bodemonderzoek Schrijvers-ZZeeheldenbuurt 
te Wormerveer '3 oranjewoud 

Bijlage 5a: Streef- en Interventiewaarden grondmonsters 

Lutumgehalte (%ds) 2.7 2.9 
Org. stofgehalte (%ds) 7.2 5,5 

S T 1 s T 

METALEN 
arseen mg/kg 19 27,5 36 18 27 35 
cadmium mgZkg 0,6 4,7 8,7 0,5 4,4 8,2 
chroom mgZkg 55 133 211 56 134 212 
koper mgZkg 21 66 111 20 63 106 
kwik mgZkg 0,22 3,78 7,33 0,22 3,74 7.26 
lood mgZkg 60 217 374 58 211 364 
nikkel mg/kg 13 44 76 13 45 77 
zink mgZkg 69 212 354 67 206 344 

AROMATISCHE VERBINDINGEN 
Totaal BTEX mg/kg 
benzeen mgZkg 

(benzeen mgZkg 
...deen mgZkg 
xylenen mgZkg 

PAK 
PAK (10 van VROM) mgZkg 1 20,5 40 1 21 40 
PAK (16 van EPA) mgZkg O O O O O O 

acenafteen mgZkg O O O 0 O O 

acenaftyleen mgZkg 0 O O O O O 

antraceen mgZkg 0 O O O O O 

benzo(a)antraceen mg/kg 0 O O O O O 

benzo(a)pyreen mg/kg O O 0 O O O 

benzo(b)fluorantheen mgZkg O O O O O O 

benzo(ghi)peryleen mgZkg O O O 0 O O 

benzo(k)fluoranteen mgZkg O O O O O O 

chryseen mgZkg O O O O O O 

dibenzo(ah)antraceen mgZkg O O O 0 O O 

fenantreen mgZkg O O O 0 O O 

fluoranteen mg/kg O O O O O O 

fluoreen mgZkg O O O O O O 

indenoO^.S-cdjpyreen mgZkg O O O O O O 

naftaleen mg/kg O O O O O O 

pyreen mgZkg O O 0 0 O O 

.HLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
EOX mgZkg 0,3 O O 0,3 O O 

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
fractie C10 - C12 mgZkg O O O O O O 

fractie C l 2-C22 mgZkg O O O O O O 

fractie C22 - C30 mgZkg O O O O O O 

fractie C30-C40 mgZkg O O O O O O 

minerale olie mg/kg 36 1818 3600 28 1389 2750 

S: Streefwaarde 
T: Tussenwaarde 
1: Interventiewaarde 

O . geen streef- en intenrentiewaarde bekend voor deze stof 

blad 6 van 9 Milieu & Veiligheid 



projectnr. 136454 
mei 2003, revisie 00 

136454.bij5a 

Gemeente Zaanstad 
Verkennend bodemonderzoek Schrijvers-/Zeeheldenbuurt 
te Wormerveer oranjewoud 

Bijlage 5a: Streef- en Interventiewaarden grondmonsters 

Lutumgehalte (%ds) 23 27 
Org. stofgehalte (%ds) 28 25.9 

S T 1 s T 1 

METALEN 
arseen mg/kg 35 51 67 36 52 69 
cadmium mg/kg 1,2 9,4 17,6 1.2 9,2 17,3 
chroom mg/kg 96 230 365 104 250 395 
koper mg/kg 46 143 241 47 147 247 
kwik mg/kg 0,32 5,56 10,79 0.33 5,73 11,12 
lood mg/kg 101 366 631 103 373 643 
nikkel mg/kg 33 116 198 37 130 222 
zink mg/kg 161 494 827 170 521 873 

AROMATISCHE VERBINDINGEN 
Totaal BTEX mg/kg 
benzeen mg/kg 

benzeen mg/kg 
w .^en mg/kg 
xylenen mg/kg 

PAK 
PAK (10 van VROM) mg/kg 2,8 57,4 112 2,6 53,1 103,6 
PAK (16 van EPA) mg/kg O O O O O O 

acenafteen mg/kg O O O O O O 

acenaftyleen mg/kg O O O O 0 O 

antraceen mg/kg O O O O O O 

benzo(a)antraceen mg/kg O O O O O O 

benzo(a)pyreen mg/kg O O O O O O 

benzo(b)fluorantheen mg/kg O O O O O O 

benzo(ghi)peryleen mg/kg O O O O O O 

benzo(k)fluoranteen mg/kg O O O O O O 

chryseen mg/kg O O O O O O 

dibenzo(ah)antraceen mg/kg 0 O O O O O 

fenantreen mg/kg O O O O O O 

fluoranteen mg/kg O O O O O O 

fluoreen mg/kg O O O O O O 

indeno(l,2,3-cd)pyreen mg/kg O O O O O O 

naftaleen mg/kg O O O O O O 

pvreen mg/kg O O O O O O 

.HLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
EOX mg/kg 0,3 O O 0,3 O O 

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
fractie C10 - C12 mg/kg O O O O O O 

fractie C l 2 -C22 mg/kg O O O O O O 

fractie C2 2-C30 mg/kg O O O O O O 

fractie C30 - C40 mg/kg O O O O O O 

minerale olie mg/kg 140 7070 14000 130 6540 12950 

S: Streefwaarde 
T: Tussenwaarde 
1: Interventiewaarde 
•: geen streef- en interventiewaarde bekend voor deze stof 

blad 7 van 9 Milieu & Veiligheid 



projectnr. 136454 
mei 2003, revisie 00 

136454.bij5a 

Gemeente Zaanstad 
Verkennend bodemonderzoek Schrijvers-ZZeeheldenbuurt 
te Wormerveer 5® ^ 

oranjewoud 

Bijlage 5a: Streef- en Interventiewaarden grondmonsters 

Lutumgehalte (%ds) 27 42 
Org. stofgehalte (%ds) 54.6 23.2 

S T 1 s T 1 

METALEN 
arseen mg/kg 48 69 90 41,1 59.5 77,9 
cadmium mgZkg 1,8 14.2 26,6 1,2 9.6 18,1 
chroom mgZkg 104 250 395 134 322 509 
koper mgZkg 64 201 338 54 170 286 
kwik mgZkg 0,38 6,56 12,73 0,38 6.52 12,67 
lood mgZkg 132 477 822 115 417 720 
nikkel mgZkg 37 130 222 52 182 312 
zink mgZkg 213 653 1094 211 647 1083 

AROMATISCHE VERBINDINGEN 
Totaal BTEX mgZkg 
benzeen mgZkg 

Ibenzeen mgZkg 
...jeen mgZkg 
xylenen mgZkg 

PAK 
PAK (10 van VROM) mgZkg 3 61.5 120 2,3 47.6 92,8 
PAK (16 van EPA) mgZkg 0 O O O O O 

acenafteen mgZkg 0 O O O 0 O 

acenaftyleen mgZkg O O O O O O 

antraceen mgZkg O O ' O O O O 

benzo(a)antraceen mgZkg 0 O O O O O 

benzo(a)pyreen mgZkg O O O O O O 

benzo(b)fluorantheen mgZkg O O O O O O 

benzo(ghi)peryleen mg/kg O O O O O O 

benzo(k)fluoranteen mg/kg O O O O O O 

chryseen mgZkg O O O O O O 

dibenzo(ah)antraceen mgZkg O O O O O O 

fenantreen mgZkg O O O O O O 

fluoranteen mg/kg O O O O O O 

fluoreen mgZkg O O O O O O 

indeno(l ,2,3-cd)pyreen mg/kg O O O O O O 

naftaleen mg/kg O O O O O O 

pyreen mgZkg O O O O O O 

.HLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
EOX mgZkg 0,3 O O 0,3 O O 

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
fractie CIO - C12 mgZkg O O O O O O 

fractie C l 2-C22 mgZkg O O O O O O 

fractie C22 - C30 mgZkg O O O O O O 

fractie C30 - C40 mgZkg O O O O O O 

minerale olie mgZkg 150 7575 15000 116 5858 11600 

S: Streefwaarde 
T: Tussenwaarde 
1: Intenrentiewaarde 

O . geen streef- en interventiewaarde bekend voor deze stof 

blad 8 van 9 Milieu & Veiligheid 



projectnr. 136454 
mei 2003, revisie 00 

136454.bij5a 

Gemeente Zaanstad 
Verkennend bodemonderzoek Schrijvers-ZZeeheldenbuurt 
te Wormerveer oranjewoud 

Bijlage 5a: Streef- en Interventiewaarden grondmonsters 

Lutumgehalte (%ds) 44 5.9 
Org. stofgehalte (%ds) 39.6 18,8 

S T 1 s T 

METALEN 
arseen mg/kg 48 70 92 24,9 36 47,2 
cadmium mg/kg 1,6 12,6 23,5 0,9 6,8 12,8 
chroom mg/kg 138 331 524 62 148 235 
koper mg/kg 65 205 344 30 94 158 
kwik mg/kg 0,41 7,11 13,81 0,25 4,3 8,34 
lood mg/kg 134 484 835 75 270 466 
nikkel mg/kg 54 189 324 16 56 95 
zink mg/kg 241 741 1240 96 294 493 

AROMATISCHE VERBINDINGEN 
Totaal BTEX mg/kg 
benzeen mg/kg 

'benzeen mg/kg 
i—ueen mg/kg 
xylenen mg/kg 

PAK 
PAK (10 van VROM) mg/kg 3 61,5 120 2 39 75 

. PAK (16 van EPA) mg/kg O O 0 O O O 

acenafteen mg/kg O O O O O O 

acenaftyleen mg/kg O O O O O O 

antraceen mg/kg O O O O O O 

benzo(a)antraceen mg/kg O O O O O O 

benzo(a)pyreen mg/kg O O O O O O 

benzo(b)fluorantheen mg/kg O O O O O O 

benzo(ghi)peryleen mg/kg O O O O O O 

benzo(k)fluoranteen mg/kg O O O O O O 

chryseen mg/kg O O O O O O 

dibenzo(ah)antraceen mg/kg O O O O O O 

fenantreen mg/kg O O O O O O 

fluoranteen mg/kg O O O O O O 

fluoreen mg/kg O O O O O O 

indeno(l ,2,3-cd)pyreen mg/kg O O O O O O 

naftaleen mg/kg O O O 0 O O 

pyreen mg/kg O O O O O O 

. ..HLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
EOX mg/kg 0,3 O O 0,3 0 O 

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
fractie CIO - C12 mg/kg O O O O O O 

fractie C12-C22 mg/kg O O O O O O 

fractie C22 - C30 mg/kg O O O O O O 

fractie C30 - C40 mg/kg O O O O O O 

minerale olie mg/kg 150 7575 15000 94 4747 9400 

S: Streefwaarde 
T: Tussenwaarde 
1: Interventiewaarde 

O . geen streef- en intenrentiewaarde bekend voor deze stof 

blad 9 van 9 Milieu & Veiligheid 



projectnr. 136454 Gemeente Zaanstad <fe 

mei 2003, revisie 00 Verkennend bodemonderzoek Schrijvers-ZZeeheldenbuurt " 
136454.bij5b teWormeiveer 

Bijlage 5b: Streef-, Tussen- en Interventiewaarden grondwatermonsters 

oranjewoud 

Richtwaarde S T 1 

METALEN 
arseen Mg/lit 10 35 60 
cadmium Mg/üt 0,4 3,2 6 
chroom Mg/Ut 1 15,5 30 
koper Mg/I't 15 45 75 
kwik Mg/lit 0,05 0,17 0.3 
lood Mg/I't 15 45 75 
nikkel Mg/üt 15 45 75 
zink Mg/üt 65 433 800 

AROMATISCHE VERBINDINGEN 
Aromaten (vluchtig) Mg/üt O O 0 

Totaal BTEX Mg/üt O O 0 

benzeen Mg/üt 0,2 15,1 30 
ethylbenzeen Mg/üt 4 77 150 
tolueen Mg/üt 7 503,5 1000 
y'enen Mg/lit 0,2 35,1 70 

naftaleen Mg/lit 0 35 70 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1,1-trichloorethaan Mg/Üt 0 150 300 
1,1,2-trichloorethaan Mg/üt 0 65 130 
1,2-dichloorethaan Mg/üt 7 203,5 400 
cis-1,2-dichlooretheen Mg/üt 0 10 20 
dichloorbenzenen (som) Mg/Üt 3 26,5 50 
monochloorbenzeen Mg/üt 7 93,5 180 
tetrachtooretheen (PER) Mg/Üt 0 20 40 
tetrachloormethaan (TETRA) Mg/üt 0 5 10 
trichlooretheen (TRI) Mg/Üt 24 262 500 
trichloormethaan Mg/I't 6 203 400 

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
fractie CIO-C12 Mg/üt O O O 

fractie C l 2-C22 Mg/Üt 0 O O 

fractie C22 - C30 Mg/Üt 0 O 0 

fractie C30 - C40 Mg/Üt 0 O 0 

minerale olie Mg/Üt 50 325 600 

< 
+: 

++ 
+++; 

/: 

concentratie kleiner dan de detectielimiet 
concentratie groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde 
concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde 
concentratie groter dan de interventiewaarde 
detectielimiet groter dan de toetsingswaarde 
geen streef- en interventiewaarde bekend voor deze stof 
Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de streefwaarde 

blad 1 van 1 Milieu & Veiligheid 



projectnr. 136454 Gemeente Zaanstad j ^ A ^ 
mei 2003, revisie00 Verkennend bodemonderzoek Schijvers-ZZeeheldenbuurt 

bqlwn.doc t e wormerveer Oranjewoud 

Bijlage 6: Indicatieve toetsing samenstelling Bouwstoffenbesluit voor grond 

bijlage 6 Milieu & Veiligheid 



projektnummer: 136454 
mei 2003, revisie 00 

136454bijl6.M01 

Gemeente Zaanstad 
Verkennend bodemonderzoek Schrijvers-ZZeeheldenbuurt 
te Wormerveer 

oranjewoud 
Bijlage 6: Indicatieve toetsing samenstelling Bouwstoffenbesluit voor grond 

Parameter Eenheid Analyser «utlaten Samenstellln I grond 
MOl (0,14.7 IHnvJ X l Z F SSG TW SNG Toets 

Droge-stofgehatte % 88.5 
Orginlsche stol(gl<xlveriles) %(m/m) 2.6 
Korrelgroottefractle < 2 pm (Lutum) %(m/m) 1.7 

Meuten 
Cidmhjm (Cd) mg/kg ds <0.4 0.38 1.2 4.2 7 
Chroom (Cr) mg/kg ds <1S 14 53 128 203 
Koper (Cu) mg/kg ds <5 S 18 55 93 
Nikkel (NI) mg/kg ds 3.9 s 12 41 70 
Lood (Pb) mg/kg ds <13 12 54 196 339 
Zink (Zn) mg/kg ds <20 19 60 182 303 
Kwik (Hg) mg/kg ds <0.0S 0.05 0,2 3.6 7,0 
ArMen(As) mg/kg ds <4 4 17 24 32 

Polycyclische eroraiten (PAK) 
0 

Niftileen mg/kg ds <0.02 0.010 5 
mg/kg ds Q 20 mg/kg ds 0,000 

Anthraceen mg/kg ds 0 0.000 10 
Fluorantheen mg/kg ds 0 0,000 35 
Benzo(a)anlhraceen mg/kg ds 0 0.000 40 
Chiyseen mg/kg ds 0 0.000 10 
BenzoOOfluorantheen mg/kg ds 0 0.000 40 
Benzo(a)pyTeen mg/kg ds 0 0.000 10 

mg/kg ds 0 0,000 40 
lndeno(129Kd)pyreen mg/kg ds 0 o.ooo 40 
PAK-s Totaal VROM (10) mg/kg ds 3.9 5.343 1.0 20.5 40 5.34 («SSG) 

EOX mg/kg ds (0.1 0,1 0.3 

Minerale olie 
Minerale olie (GC) CIChCl 2 mg/kg ds CS 
Minerale olle(GC>C12-C22 mg/kg ds CS 
Minerale olie (GC)C22-C30 mg/kg ds CS 
Minerale olie (GC) C30<40 mg/kg ds CS 
Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds C20 19 15 73 130 1.28 («SSG) 

Aantal onderzochte getoetste stoffen: 

Conclusie: Partij ts niet onderzocht volgens het gebruikers- of handhavlngsprotocol schone grond of bouwstoffen en betreft 

op basis van de getoetste samenstellingswaarden waarschijnlijk categorie 1 grond 

x 
ZF 
SSG 
TW 
SNG 

Gemeten gehalte voor stof x 
Zeltertieldsfactor(-1.37) 
SamenstelUngswiarden voor schone grond 
VS x (SSG t SNG) 
Samenstellingswaarden voor bouwstoffen, niet lijnde schone grond 

!t het gebruik van een l dsfactor (ZF »1.37). Deze zekerheidsfactor wordt In de praktijk vaak Bil deze Indicatieve toetsing ts veiligheidshalve rekening geho 
gebruikt bij hel toetsen van grond volgens het gebmikersprotocol Bouwstoffen. Indien de monsterneming een partijkeuring betreft volgens de protocollen zoals vermeld In 
bijlage F van de Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit wordt bij de toetsing eveneens een zogenaamde zekerheidsfactor (gebrulkersprotocollen) of afkeurfactor 
(handhavlngsprotocollen) gehanteerd. Door het toepassen van de zekerheidsfactor danwel afkeurfactor wordt een betrouwbare toetsing gerealiseerd, onafhankelijk van de vraag 
of de toetsing wordt uitgevoerd door de gebruiker of de handhaver. Voor de gebruiker c q. producent zal gelden dat een partij alleen wordt goedgekeurd Indien de gemiddelde 
concentratie Iets onder de toetsingseis ligt. Deze strengere toetsing zorgt ervoor dat een partij die goedgekeurd wordt volgens het gebruikersprotocol gemiddelde concentraties 
bevat die met een betrouwbaarheid van 90% onder de els liggen. Bij toetsing door de handhaver wordt rekening gehouden met de spreiding die voortkomt uit de handelingen 
voor monstervoorbehandeling, opwerklng en analyse. Dit resulteert In een afkeurfactor. Voor de handhaver mag de gemiddelde concentratie Iets boven de els liggen. Deze extra 
ruimte die door de handhaver Is ingebouwd dient alleen voor het verkrijgen van de gewenste zekerheid dat een door de handhaver geconstateerde overschrijding daadwerkelijk 
een overschrijding betreft. 

Milieu & Veiligheid 



projektnuminer: 1364 S4 
mei 2003, revisie 00 

136454bi|l6. M02 

Gemeente Zaanstad 
Verkennend bodemonderzoek Schrijvers-ZZeeheldenbuurt 
te Wormerveer 

oranjewoud 
Bijlage 6: Indicatieve toetsing samenstelling Bouwstoffenbesluit voor grond 

Parameter Eenheid Analyseresultaten Samenstellln I grond Parameter 
M02 (2,3.2.0 n™».) XlZ f SSG SNG Toets 

Droge-stofgehalte % 19.7 
Orgsnlsche stof {gtoeheriles) %(m/m) 44.8 
Korrelgroottefractle < 2 (lm (lutum) %(m/m) 1 

Metalen 
Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,8 1,10 1.3 11.0 21 
Chroom (Cr) mg/kg ds 28 38 52 125 198 
Koper (Cu) mg/kg ds S3 73 42 133 224 1.71 («SSG) 
Nikkel (NO mg/kg ds 27 37 11 39 66 3,36 (x SSG) 
Lood (Pb) mg/kg ds 110 151 96 347 597 1.57 («SSG) 
Zink (Zn) mg/kg ds 200 274 120 369 618 2,28 («SSG) 
Kwik (Hg) mg/kg ds o.ss 0.77 0.3 4.8 9.3 2.74 (xSSG) 
Amen(M) mg/kg ds 16 22 33 48 63 

Naftaleen mg/kg ds <0.0S 0.010 15 
Fenanthreen mg/kg ds 0 0.000 60 
Anthraceen mg/kg ds 0 0.000 30 
Fluorantheen mg/kg ds 0 o.ooo 105 
Betuo(a)anthraceen mg/kg ds 0 0.000 120 
Chryseen mg/kg ds 0 0,000 30 
BeiuoOOfluorantheen mg/kg ds 0 0.000 120 
Benii>(a)pyreen mg/kg ds 0 0.000 30 
BenzotghQperyteen mg/kg ds 0 0,000 120 
lndeno(lZJ-cd)pyraen mg/kg ds 0 0.000 120 -PAICsToUalVltOMdO) mg/kg ds 3 4.110 3.0 61.5 120 1.37 If SSG) 

EOX mg/kg ds 0,72 1.0 0.3 3,29 («SSG) 

Minerale olie 
Minerale olie (CO C10-C12 mg/kg ds S 
Minerale olie (GO C12-C22 mg/kg ds 75 
Minerale olie (GO C 2 2 O 0 mg/kg ds 140 
Minerale oUe (GO C30-C40 mg/kg ds 160 
Minerale olie (GO totaal mg/kg ds 380 521 150 7575 15000 3,47 (« SSG) 

Aantal onderzochte getoetste stoffen: 

Conclusie: partij Is niet onderzocht volgens het gebruikers- of handhavlngsprotocol schone grond of bouwstoffen en betreft 
op basis van de getoetste samenstellingswaarden waarschijnlijk categorie 1 grond (er dient verder 
fuittoog)onderzoek plaats te vinden) 

x 
ZF 
SSG 
TW 
SNG 

Gemeten gehalte voor stof x 
Zekerheld$fBctor(>l,37) 
Samenstellingswaarden voor schone grond 
V4 x (SSG •SNG) 
Samenstellingswaarden voor bou i, niet lijnde schone grond 

Bij deie indicatieve toetsing Is veiligheidshalve rekening gehouden met het gebruik van een lekerheldsfactor (2f • 1,37). De:e zekerheidsfactor wordt In de praktijk vaak 
gebruikt bij het toetsen van grond volgens hel gebruikersprotocol Bouwstoffen. Indien de monsterneming een partijkeuring betreft volgens de protocollen zoals vermeld In 
bijlage F van de Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit wordt bij de toetsing eveneens een zogenaamde zekerheidsfactor [gebruikersprotocollen) of afkeurfactor 
(handhavlngsprotocollen) gehanteerd. Door het toepassen van de zekerheidsfactor danwel afkeurfactor wordt een betrouwbare toetsing gerealiseerd, onafhankelijk van de vraag 
of de toetsing wordt uitgevoerd door de gebruiker of de handhaver Voorde gebruiker c.q. producent zal gelden dat een partij alleen wordt goedgekeurd Indien de gemiddelde 
concentratie Iets onder de toetsingsels ligt. Deze strengere toetsing zorgt ervoor dat een partij die goedgekeurd wordt volgens het gebruikersprotocol gemiddelde concentraties 
bevat die met een betrouwbaarheid van 90% onder de els liggen. Bij toetsing door de handhaver wordt rekening gehouden met de spreiding die voortkomt uit de handelingen 
voor monstervoorbehandeling, opwerklng en analyse. Dit resulteert In een afkeurfactor. Voorde handhaver mag de gemiddelde concentratie Iets boven de eis liggen Deze extra 
ruimte die door de handhaver Is Ingebouwd dient alleen voor het verkrijgen van de gewenste zekerheid dat een door de handhaver geconstateerde overschrijding daadwerkelijk 
een overschrijding betreft. 

Blad 2 van 19 Milieu ft Veiligheid 



pro{ektnummer: 136454 
mei 2003, revisie 00 

136454bijl6. M03 

Gemeente Zaanstad 
Verkennend bodemonderzoek Schrijvers-ZZeeheldenbuurt 
Ie Wormerveer 

Bijlage 6: Indicatieve toetsing samenstelling Bouwstoffenbesluit voor grond 

oranjewoud 

Parameter Eenheid r Rrond Parameter 
M03(0,OM.7ii«>i.O XlZF SSG TW SNG Toets 

Droge-sloFgehalte % 91.7 
Organische stollgloelvertles) %(m/m) 0.5 
Korrelgroottefractle < 2 ilm (Lutum) %(m/m) 1 

Metalen 
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0.4 0.38 1.2 3.8 6 
Chroom (Cr) mg/kg ds <15 14 52 125 198 
Koper (Cu) mg/kg ds <5 5 16 50 84 
Nikkel (NI) mg/kg ds 4 5 11 39 66 
Lood (Pb) mg/kg ds (13 12 52 186 321 
Zink (Zn) mg/kg ds 120 19 60 168 276 
Kolk (Hg) mg/kg ds CO.05 0.05 0.2 3.5 6.8 
Arseen (As) mg/kg ds <t 4 16 23 30 

Polycyclische aromaten (PAK) 
0 

Naftaleen mg/kg ds 10,02 0.010 5 
Fenanthreen mg/kg ds 0 0.000 20 
Anthraceen mg/kg ds 0 0.000 10 
Fluorantheen mg/kg ds 0 0.000 35 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0 0.000 40 
Chryseen mg/kg ds 0 0.000 10 
BenzoOOfluorantheen mg/kg ds 0 0,000 40 
Ben2o(a)pyreen mg/kg ds 0 0.000 10 
Beiua(ghi)peryteen mg/kg ds 0 0.000 40 
lndeno(123-cd)pyTeen mg/kg ds 0 0.000 40 
PAITs Totaal VROM (10) mg/kg ds <0,2 0.010 1.0 20.5 40 

EOX mg/kg ds <0.1 0.1 0.3 

Minerale oDe 
Minerale olie (GOC1&-C12 mg/kg ds <5 
Minerale olle(COC12-C22 mg/kg ds <5 
Minerale olie (GC) C22-C30 mg/kg ds <5 
Minerale oUe (GC) C30-C40 mg/kg ds <5 
Minerale olie (GO totaal mg/kg ds <20 19 15 58 100 1.28 («SSG) 

Aantal onderzochte getoetste stoffen: 

Conclusie: Partij is niet onderzocht volgens het gebruikers- of handhavlngsprotocol schone grond of bouwstoffen en betreft 

op basis van de getoetste samenstellingswaarden waarschijnlijk MVR-grond 

x 
ZF 
SSG 
TW 
SNG 

Gemeten gehalte voor stof x 
Zekerheidsfactor (e 1,37) 
Samenstellingswaarden voor schone grond 
•A x (SSG • SNG) . 
Samenstellingswaarden voor bouwstoffen, niet zijnde schone grond 

Bij deze Indicatieve toeUIng Is veiligheidshalve 
gebruikt bij het toetsen van grond volgens het gebrulkersprotocol Bouwstoffen. Indien de monsterneming een partifkeurlng betreft volgens de protocollen zoals 

n met het gebruik van een zeker )r(ZF. 1.37). Deze zekerheidsfactor wonfl In de praktijk vaak 
eldln 

bijlage F van de Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit wordt bij de toetsing eveneens een zogenaamde zekerheidsfactor (gebruikersprotocollen) of afkeurfactor 
(handhavlngsprotocollen) gehanteerd. Door het toepassen van de lekerheldsfactor danwel afkeurfactor wordt een betrouwbare toetsing gerealiseerd, onafhankelijk van de vraag 
of de toetsing wordt uitgevoerd door de gebruiker of de handhaver. Voor de gebruiker c.q producent zal gelden dat een partij alleen wordt goedgekeurd Indien de gemiddelde 
concentratie Iets onder de toetsingseis ligt. Deze strengere toetsing zorgt ervoor dat een partij die goedgekeurd wordt volgens het gebrulkersprotocol gemiddelde concentraties 
bevat die met een betrouwbaarheid van 90% onder de els liggen. Bij toetsing door de handhaver wordt rekening gehouden met de spreiding die voortkomt uit de handelingen 
voor monstervoorbehandeling, opwerking en analyse. Dit resulteert In een afkeurfactor. Voor de handhaver mag de gemiddelde concentratie Iets boven de els liggen. Deze extra 
ruimte die door de handhaver Is Ingebouwd dient alleen voor het verkrijgen van de gewenste zekerheid dat een door de handhaver geconstateerde overschrijding daadwerkelijk 
een overschrijding betreft. 

Milieu ft Veiligheid 



pro|ektnummer: 136454 
mei 2003, revisie 00 

136454bijl6.M04 

Gemeente Zaanstad 
Verkennend bodemonderzoek Schnjvers-/Zeeheldenbuur1 
te Wormerveer 

oranjewoud 
Bijlage 6: Indicatieve toetsing samenstelling Bouwstoffenbesluit voor grond 

Parameter Eenheid Analyseresultaten Samenstellln I grond Parameter 
«0» UJ-3.0 m-mO XxZF SSG TW SNG Toets 

Droge-stofgehatte % 22,1 
Organische stof (gbelverlies) %(m/m) 54,6 
Korrelgroottehactie < 2 pm (Lutum) %(m/m) 27 

Metalen 
Cadmium (Cd) mg/kg ds 0.5 0.69 1.7 14.1 27 
Chroom (Cr) mg/kg ds 22 30 104 250 39S 
Koper (Cu) mg/kg ds 39 53 64 201 338 
Nikkel (NI) mg/kg ds 20 27 37 130 222 
Lood (Pb) mg/kg ds 150 206 132 476 821 1.56 («SSG) 
Zink (Zn) mg/kg ds 150 206 213 654 109S 
Kwik (Hg) mg/kg ds 0.57 0.78 0.4 6.6 12,7 2.03 («SSG) 
Arseen (As) mg/kg ds 13 18 48 69 90 

Polycyclische aromaten (PAK) 
Naftaleen mg/kg ds <0,05 0,010 15 
Fenanthreen mg/kg ds 0 0,000 60 
Anthraceen mg/kg ds 0 0.000 30 
Fluorantheen mg/kg ds 0 0.000 105 
Benzo(a)anttiraceen mg/kg ds 0 0.000 120 
Chryseen mg/kg ds 0 0.000 30 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0 0,000 120 
Benzo(a)pyTeen mg/kg ds 0 0.000 30 
Bcnzo(ghOperyteen mg/kg ds 0 0,000 120 
lndeno(123-c(J)pyreen mg/kg ds 0 0.000 120 
PAICs Totaal VSOM (10) mg/kg ds 2.9 3.973 3.0 61.5 120 1.32 («SSG) 

EOX mg/kg ds 0,65 0.9 0.3 2.97 («SSG) 

Minerale oUe 
Minerale oUe(GC)C10<12 mg/kg ds <S 
Minerale oüe (GC) C12-C22 mg/kg ds 50 
Minerale olie (GC)C22-C30 mg/kg ds 80 
Minerale olie (GO C30-C40 mg/kg ds 65 
Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds 190 260 ISO 7575 15000 1.74 (>SSG) 

Aantal onderzochte getoetste stoffen: 

Conclusie: Partij Is niet onderzocht volgens het gebruikers- of handhavlngsprotocol schone grond of bouwstoffen en betreft 
op basis van de getoetste samenstellingswaarden waarschijnlijk categorie 1 grond (er dient verder 
(ultlooglonderzoek olaats te vinden) 

x 
ZF 
SSG 
TW 
SNG 

Gemeten gehalte voor stof x 
Zelierheldsfactor(-U7} 
SamenstelUngswaarden voor schone grond 
V% x (SSG + SNG) 
Samenstellingswaarden voor bouwstoffen, niet zijnde schone grond 

Bij deze Indicatieve toetsing Is veiligheidshalve rekening gehouden met het gebruik van een zekerheidsfactor (ZF - 1.37). Deze zekerheidsfactor wordt In de praktijk vaak 
gebruikt bij het toetsen van grond volgens het gebrulkersprotocol Bouwstoffen. Indien de monsterneming een partl|keurlng betreft volgens de protocollen zoals vermeld In 
bijlage F van de Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit wordt bij de toetsing eveneens een zogenaamde lekerheldsfactor (gebrulkerepratocollen) of afkeurfactor 
(handhavlngsprotocollen) gehanteerd. Door het toepassen van de lekerheldsfactor danwel afkeurfactor wordt een betrouwbare toetsing gerealiseerd, onafhankelijk van de vraag 
of de toetsing wordt uitgevoerd door de gebruiker of de handhaver. Voor de gebruiker c.q. producent zal gelden dat een partij alleen wordt goedgekeurd Indien de gemiddelde 
concentratie Iets onder de toetsingsels ligt. Deie strengere toetsing zorgt ervoor dat een partij die goedgekeurd wordt volgens het gebiuikersprotocol gemiddelde concentraties 
bevat die met een betrouwbaarheid van 90% onder de els liggen Bij toetsing door de handhaver wordt rekening gehouden met de spreiding die voortkomt uit de handelingen 
voor monstervoorbehandeling, opwerking en analyse. Dit resulteert In een afkeurfactor. Voor de handhaver mag de gemiddelde concentratie iets boven de els liggen. Deze extra 
ruimte die door de handhaver Is Ingebouwd dient alleen voor hel verkrijgen van de gewenste zekerheid dat een door de handhaver geconstateerde overschrijding daadwerkelijk 
een overschrijding betreft. 

Milieu & Veiligheid 



projektnummer: 136654 
mei 2003, revisie 00 

136456bi|l6.M05 

Gemeente Zaanstad 
Verkennend bodemonderzoek Schrijvers-ZZeeheldenbuurt 
Ie Wormerveer 

Bijlage 6: Indicatieve toetsing samenstelling Bouwstoffenbesluit voor grond 

oranjewoud 

Parameter Eenheid Analyseresultaten Samenstellln t grond 
MOSd.S'l.PnHnvJ XlZF SSG TW SNG Toets 

Drege-stofgehalte % 52 
Orsanlsche stof (gtoehrertJes) %(m/m) 18.8 
Korrelgroottefractle 4 2 |]m (Lutum) %(m/m) 5.9 

Metalen 
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0.4 0.38 1.2 7.0 13 
Chroom (Cr) mg/kg ds 115 14 62 148 235 
Koper (Cu) mg/kg ds 320 438 30 94 157 2.79 («SNG) 
Nikkel (NO mg/kg ds 12 16 16 56 95 1.03 («SSG) 
Lood (Pb) mg/kg ds 160 219 75 270 466 2,93 («SSG) 
Zink (Zn) mg/kg ds 310 425 96 295 493 4,43 dSSG) 
Kwik (Hg) mg/kg ds 0.79 1.08 0.3 4.3 8.3 4.29 («SSG) 
Arseen (As) mg/kg ds 7 10 25 36 47 

PotycycOsche aromaten (PAK) 
0 

Naftaleen mg/kg ds 1,1 1.507 9 
mg/kg ds 38 mg/kg ds 0,000 

Anthraceen mg/kg ds 0 0,000 19 
Fluorantheen mg/kg ds 0 0.000 66 
Beruo(a)anthraceen mg/kg ds 0 0.000 75 -Chryseen mg/kg ds 0 0.000 19 -BenzoOOfluorantheen mg/kg ds 0 0.000 75 
Beruo(a)pyreen mg/kg ds 0 0.000 19 
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0 0,000 75 
lndeno(123-cd)pyTeen mg/kg ds 0 0.000 75 
PAICs Totaal VROM (10) mg/kg ds 12 16,440 1.9 38.5 75 8.74 (xSSG) 

EOX mg/kg ds 2.3 3.2 0.3 10.50 («SSG) 

Minerale oüe 
Minerale ollt (GCK10-C12 mg/kg ds 10 
Minerale oüe(GC)C12<22 mg/kg ds 200 
Minerale olie (GO C22-C30 mg/kg ds 860 
Minerale oüe (GO C30-C40 mg/kg ds 460 
Minerale olie (GO totaal mg/kg ds 1500 2055 94 517 940 2.19 (» SNG) 

Aantal onderzochte getoetste stoffen: 

Conclusie: Partij is niet onderzocht volgens het gebruikers- of handhavlngsprotocol schone grond of bouwstoffen en betreft 
op basis van de getoetste samenstellingswaarden waarschijnlijk niet toepasbare grond 

x 
ZF 
SSG 
TW 
SNG 

Gemeten gehalte voor stof x 
ZekerheldsfBCtor(-l l37) 
Samenstellingswaarden voor schone grond 
V* x (SSG • SNG) 
Samenstellingswaarden voor bouwstoffen, niet zijnde schone grond 

Bij deze Indicatieve toetsing Is veiligheid sha g gehouden met het gebruik van een zekerheldsfactor{ZF •> 1,37). Deze zekerheidsfactor wordt In de praktijk vaak 
gebruikt bl] het toetsen van grond volgens het gebruikersprotocol Bouwstoffen. Indien de monsterneming een partijkeuring betreft volgens de protocollen zoals vermeld In 
bijlage F van de Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit wordt bij de toetsing eveneens een zogenaamde zekerheidsfactor (gebruikersprotocollen) of afkeurfactor 
(handhavlngsprotocollen) gehanteerd. Door het toepassen van de zekerheidsfactor danwel afkeurfactor wordt een betrouwbare toetsing gerealiseerd, onafhankelijk van de vraag 
of de toetsing wordt uitgevoerd door de gebruiker of de handhaver. Voor de gebruiker c.q. producent zal gelden dat een partij alleen wordt goedgekeurd indien de gemiddelde 
concentratie Iets onder de toetsingseis ligt Deze strengere toetsing zorgt ervoor dat een partij die goedgekeurd wordt volgens hel gebmikersprotocol gemiddelde concentraties 
bevat die met een betrouwbaarheid van 90% onder de els liggen. Bij toetsing door de handhaver wordt rekening gehouden met de spreiding die voortkomt uil de handelingen 
voor monstervoorbehandeling, opwerklng en analyse. Oil resulteert In een afkeurfactor. Voor de handhaver mag de gemiddelde concentratie Iets boven de els liggen. Deze extra 
ruimte die door de handhaver is Ingebouwd dient alleen voor het verkrijgen van de gewenste zekerheid dat een door de handhaver geconstateerde overschrijding daadwerkelijk 
een overschrijding betreft. 

Milieu ft Veiligheid 



projektnummer: 136454 
mei 2003, revisie 00 

136454bi|l6.M06 

Gemeente Zaonstad 
Verkennend bodemonderzoek Schrijvers-ZZeeheldenbuurt 
te Wormeiveer oranjewoud 

Bijlage 6: Indicatieve toetsing samenstelling Bouwstoffenbesluit voor grond 

Parameter Eenheid Anatyseresuttaten Samenstellln I grond Parameter 
M M 0.0-2 .5 CIHTTV.) XxZF SSG ra SNG Toets 

Oroge-stofgehalte % 38.7 
Organische stof (gloehertles) %(m/in) 39.6 
Korrelgroottefractie c 2 pm (Lutum) %(m/m) 44 

Metalen 
Cadmium (Cd) mg/kg ds 1.4 1.92 1.5 12.5 24 1.25 (xSSG) 
Chroom (Cr) mg/kg ds 4S 62 138 331 524 
Koper (Cu) mg/kg ds 63 86 65 205 344 1,32 («SSG) 
Nikkel (NI) mg/kg ds 25 34 54 189 324 
lood (Pb) mg/kg ds 240 329 134 483 833 2.46 (x SSG) 
Zink Rn) mg/kg ds ISO 206 241 741 1241 
Kwik (Hg) mg/kg ds 0.76 1.04 0.4 7.1 13.8 2,50 («SSG) 
«neen (As) mg/kg ds 21 29 48 70 92 

Polycyclische eromaten (PAK) 
Naftaleen mg/kg ds <0.03 0.010 15 
Fenanthreen mg/kg ds 0 0.000 60 
Anthraceen mg/kg ds 0 0.000 30 
Fluorantheen mg/kg ds 0 0.000 105 
Benzo(a)anthrBceen mg/kg ds 0 0.000 120 
Chryseen mg/kg ds 0 0,000 30 
BenzoOOfluorantheen mg/kg ds 0 0,000 120 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0 0.000 30 

mg/kg ds 0 0.000 120 
IndenoO 23-cd)pyreen mg/kg ds 0 0.000 120 
PAICs Totaal VROM (10) mg/kg ds 1.9 2.603 3.0 61.5 120 

EOX mg/kg ds 0.76 1.0 0.3 3.47 (»SSG) 

Minerale oUe 
Minerale olie (GC) C10-C12 mg/kg ds <S 
Minerale oUe(GC)C12<22 mg/kg ds IS 
Minerale olie (GC) C22-C30 mg/kg ds 15 
Minerale olie (GC) C3O<40 mg/kg ds 30 
Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds 60 82 150 7575 15000 

Aantal onderzochte getoetste stoffen. 

Conclusie: Partij is niet onderzocht volgens het gebruikers- of handhavlngsprotocol schone grond of bouwstoffen en betreft 
op basis van de getoetste samenstellingswaarden waarschijnlijk categorie 1 grond (er dient verder 
(ultloog)onderzoek plaats te vinden) 

x 
ZF 
SSG 
TW 
SNG 

Gemeten gehalte voor stof x 
ZekerheldsfBctor(-l,37) 
Samenstellingswaarden voor schone grond 
V4 * {SSG • SNG) 
Samenstellingswaarden voor bouwstoffen, niet zijnde schone grond 

Bij deze Indicatieve toetsing Is veiligheidshalve rekening gehouden met het gebruik van een zekerheidsfactor (ZF - 1,37). Deze zekerheldsfactor wordt In de praktijk vaak 
gebmlkl bij het toetsen van grond volgens het gebrulkersprotocol Bouwstoffen. Indien de monsterneming een partijkeuring betreft volgens de protocollen zoals vermeld in 
bijlage F van de Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit wordt bij de toetsing eveneens een zogenaamde zekerheidsfactor (gebrulkersprotocollen) of afkeurfactor 
(handhavlngsprotocollen) gehanteerd. Door het toepassen van de zekerheidsfactor danwel afkeurfactor wordt een betrouwbare toetsing gerealiseerd, onafhankelijk van de vraag 
of de toetsing wordt uitgevoerd door de gebruiker of de handhaver Voor de gebruiker c.q. producent zal gelden dat een pan Ij alleen wordt goedgekeurd Indien de gemiddelde 
concentratie Iets onder de toetsingsels ligt. Deze strengere toetsing zorgt ervoor dat een partij die goedgekeurd wordt volgens het gebmikersprotocol gemiddelde concentraties 
bevat die met een betrouwbaarheid van 90% onder de eis liggen. Bij toetsing door de handhaver wordt rekening gehouden met de spreiding die voortkomt uit de handelingen 
voor monstervoorbehandeling, opwerklng en analyse. DU resulteert In een afkeurfactor. Voor de handhaver mag de gemiddelde concentratie Iets boven de eis liggen. Deze extra 
ruimte die door de handhaver Is Ingebouwd dient alleen voor het verkrijgen van de gewenste zekerheid dat een door de handhaver geconstateerde overschrijding daadwerkelijk 
een overschrijding betreft. 

MiUeu & Veiligheid 



projektnummer: 136454 
mei 2003, revisie 00 

136454bijl6. M07 

Gemeente Zaanstad 
Verkennend bodemonderzoek Schrijvers /Zeeheldenbuurt 
te Wormerveer 

Bijlage 6: Indicatieve toetsing samenstelling Bouwstoffenbesluit voor grond 

oranjewoud 

Parameter 

Droge-stofgehalte 
Organische stof (gtw 
Korrelgroottefractle * 2 pm (Lutum) 

n(C<0 
Chroom (Cr) 
Koper (Cu) 
Nikkel (NI) 
Lood (Pb) 
Zink (Zn) 
Kwik (Hg) 
Arseen (As) 

Eenheid 

n (PAX) PotycycOschs s 
Naftaleen 
Fenanthreen 
Anthraceen 
Fluorantheen 
Benzo(a)anthraceen 
Chryseen 

Benzotkjftuorantheen 
Benzo(a)pyreen 
Beiuo(ghi)peryteen 
IndenoO 23-cd)pyreen 
PAICs Totaal VROM (10) 

EOX 

Minerale olie 
Minerale olle(GC)C10-C12 
Minerale olle(CC)C12<22 
Minerale olle(GC)C22-C30 
Minerale olie(GC)C30-C40 
Minerale olie (GC) totaal 

Analyseresultaten 

% 
%(m/m) 
%(m/m) 

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

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

mg/kg ds 

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

M07 (O.CKI.i » 
Samenstelling grond 

B4,7 
3,5 
1 

<0.4 
<15 
6.4 
5.2 
13 
25 

<o.os 
14 

10.02 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0,68 

0.18 

15 
15 
15 
15 

120 

0,38 
14 
9 
7 

18 
34 

0.05 
4 

0.010 
0.000 
0,000 
0.000 
0.000 
O.OOO 
0,000 
0,000 
0.000 
0.000 
0,932 

0.2 

1.0 

4.3 
125 
56 
39 
197 
180 
3.6 
24 

20.5 

7 
198 
93 
66 
340 
300 
6,9 
32 

175 1.10 (« SSG) 

Aantal onderzochte getoetste stoffen: 

Conclusie: Partij Is niet onderzocht volgens het gebruikers- of handhavlngsprotocol schone grond of bouwstoffen en betreft 
op basis van de getoetste samenstellingswaarden waarschijnlijk MVR-grond 

x 
ZF 
SSG 
ra 
SNG 

Gemeten gehalte voor stof x 
Zekerheldsfactor(°1.37) 
Samenstellingswaarden voor schone grond 
'A «(SSG»SNG) 
Samenstellingswaarden voor bouwstoffen, niet zijnde schone grond 

Bij deze Indicatieve toetsing Is veiligheidshalve rekening gehouden met het gebruik van een zekerheldsfactor (ZF • 1.37). Deze zekerheidifactor wordt in de praktijk vaak 
gebruikt bij het toetsen van grond volgens het gebrulkersprotocol Bouwstoffen Indien de monsterneming een paitl|keurlng betreft volgens de protocollen zoals vernield in 
bijlage F van de Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit wordt bl] de toetsing eveneens een zogenaamde zekerheldsfactor (gebrulkersprotocollen) of afkeurfactor 
(handhavlngsprotocollen) gehanteerd. Door het toepassen van de zekerheldsfactor danwel afkeurfactor wordt een betrouwbare toetsing gerealiseerd, onafhankelijk van de vraag 
of de toetsing wordt uitgevoerd door de gebruiker of de handhaver. Voor de gebruiker c.q. producent zal gelden dat een panll alleen wordt goedgekeurd Indien de gemiddelde 
concentratie iets onder de toetsingseis ligt. Deze strengere toetsing zorgt ervoor dat een partli die goedgekeurd wordt volgens het gebrulkersprotocol gemiddelde concentraties 
bevat die met een betrouwbaarheid van 90% onder de els liggen. Bi] toetsing door de handhaver wordt rekening gehouden met de spreiding die voonkomt uit de handelingen 
voor monstervoorbehandeling, opwerklng en analyse Dit resulteert In een afkeurfactor. Voor de handhaver mag de gemiddelde concentratie Iets boven de els liggen. Deze extra 
mlmte die door de handhaver is ingebouwd dient alleen voor het verkrijgen van de gewenste zekerheid dat een door de handhaver geconstateerde overschrliding daadwerkelijk 
een overschrijding betreft 

Blad 7 van 19 Milieu & Veiligheid 



projektnummer: 136454 
mei 2003, revisie 00 

136454bijt6.M08 

Gemeente Zaanstad 
Verkennend bodemonderzoek Schrijvers-ZZeeheldenbuurt 
te Wormerveer 

oranjewoud 
Bijlage 6: Indicatieve toetsing samenstelling Bouwstoffenbesluit voor grond 

Parameter Eenheid Arstyseresultaten Samenstellln S grond 
llOO(1.6-Mri™»0 XxZF SSG TW SNG Toets 

Droge-stofgehalte % 39,4 
Organische stoflgloeherties) %(m/m> 23.2 
Korrelgroottefractle < 2 pm (Lutum) %(m/m) 42 

Metalen 
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0.4 0,38 1,2 9.6 18 
Chroom (Cr) mg/kg ds 18 25 134 322 509 
Koper (Cu) mg/kg ds 12 16 54 170 286 

Nikkel (NO mg/kg ds 13 18 52 182 312 
Lood (Pb) mg/kg ds 36 49 115 417 718 
Zink (Zn) mg/kg ds 36 49 211 647 1084 
Kwik (Hg) mg/kg ds 0,14 0.19 0.4 6.5 12.7 
Arseen (As) mg/kg ds 7.5 10 41 59 78 

Polycyclische eromaten (PAK) 
0 

Naftaleen mg/kg ds 10.03 0.010 12 
Fenanthreen mg/kg ds 0 0.000 46 
Anthraceen mg/kg ds 0 0.000 23 
Fluorantheen mg/kg ds 0 0.000 81 
BetucKaJanthraceen mg/kg ds 0 0,000 93 
Chryseen mg/kg ds 0 0.000 23 
BenzoOOfluorantheen mg/kg ds 0 0.000 93 
Benzolelpyreen mg/kg ds 0 0.000 23 
Benzo(ghQpeiyleen mg/kg ds 0 0,000 93 
lndeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0 0.000 93 
PAICs Totaal VROM (10) mg/kg ds <0,2 0.010 2.3 47.6 93 

EOX mg/kg ds 0,4 0.5 0.3 1,83 (xSSG) 

Minerale oDe 
Minerale olie (CC) C l O-C 12 mg/kg ds <5 
Minerale olie (GO C12-C22 mg/kg ds •5 
Minerale oUe (GO C22-C30 mg/kg ds <5 
Minerale olie (GC)C30-C«> mg/kg ds <5 
Minerale olie (GO totaal mg/kg ds <25 19 116 638 1160 

Aantal onderzochte getoetste stoffen: 

Conclusie: Partij Is niet onderaocht volgens het gebruikers- of handhavlngsprotocol schone grond of bouwstoffen en betreft 
op basis van de getoetste samenstellingswaarden waarschijnlijk MVR-grond 

x 
ZF 
SSG 
TW 
SNG 

Gemeten gehalte voor stof x 
Zekerheldsfactor (-1.37) 
Samenstellingswaarden voor schone grond 
>/4 x (SSG * 5NG) 
Samenstellingswaarden i iwstoffen, niet zijnde schone grond 

Bij deze Indicatieve toetsing Is veiligheidshalve rekening gehouden met hel gebruik van een zekerheldsfactor (ZF > 1,37). Deze zekerheldsfactor wordt In de praktijk vaak 
gebruikt bi) het toetsen van grond volgens het gebruikersprotocol Bouwstoffen. Indien de monsterneming een partijkeuring betreft volgens de protocollen zoals vermeld In 
bijlage F van de Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit wordt bij de toetsing eveneens een zogenaamde zekerheldsfactor (gebrulkersprotocollen) of afkeurfactor 
(handhavlngsprotocollen) gehanteerd. Door hel toepassen van de zekerheldsfactor danwel afkeurfactor wordt een betrouwbare toetsing gerealiseerd, onafhankelijk van de vraag 
of de toetsing wordt uitgevoerd door de gebruiker of de handhaver. Voor de gebruiker c.q. producent zal gelden dat een partij alleen wordt goedgekeurd Indien de gemiddelde 
concentratie Iets onder de toetsingsels ligt Deze strengere toetsing zorgt ervoor dat een partij die goedgekeurd wordt volgens het gebiuikersprotocol gemiddelde concentraties 
bevat die mei een betrouwbaarheid van 90% onder de els liggen. Bij toetsing door de handhaver wordt rekening gehouden met de spreiding die voortkomt uit de handelingen 
voor monstervoorbehandeling, opwerklng en analyse. Dit resulteert In een afkeurfactor. Voor de handhaver mag de gemiddelde concentratie Iets boven de els liggen. Deze extra 
ruimte die door de handhaver Is Ingebouwd dient alleen voor het verkrijgen van de gewenste zekerheid dat een door de handhaver geconstateerde overschrijding daadwerkelijk 
een overschrijding betreft. 

Milieu ft Veiligheid 



profektnummer: 136454 
mei 2003, revisie 00 

136454bijl6. M09 

Gemeente Zaanstad 
Verkennend bodemonderzoek Schrijvers-/Zeeheldenbuurt 
te Wormerveer oranjewoud 

Bijlage 6: Indicatieve toetsing samenstelling Bouwstoffenbesluit voor grond 

Parameter Eenheid Analyseresultaten Samenstellln I grond 
M O 9 ( 0 . S - l t 5 i i H i i v J XxZF SSG TW SNG Toets 

Droge-stofgehalte % 81 
Organische stof (gloetverlles) %(m/m) 0.6 
Korrelgroottefractle < 2 pm (Lutum) %(m/m) 1 

Metalen 
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0.4 0.38 1.2 3.8 6 
Chroom (Cr) mg/kg ds <1S 14 52 125 198 -Koper (Cu) mg/kg ds <5 5 16 50 84 -
Nikkel (NO mg/kg ds 3.8 5 11 39 66 
Lood (Pb) mg/kg ds <13 12 52 187 322 
Zink (Zn) mg/kg ds <20 19 60 169 277 -Kwik (Hg) mg/kg ds 0.06 0.08 0.2 3.5 6.8 
Arseen (As) mg/kg ds <4 4 16 23 30 

Polycyclische aromaten (PAK) 
0 

Naftaleen mg/kg ds <0.02 0.010 5 

o 0,000 20 
Anthraceen mg/kg ds 0 0,000 10 
Fluorantheen mg/kg ds 0 0.000 35 
Benzo(fl)anthraceen mg/kg ds 0 0.000 40 
Chryseen mg/kg ds 0 0.000 10 

mg/kg ds 0 0.000 40 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0 0,000 10 
Benzo(ghI)peryleen mg/kg ds 0 0,000 40 
lndeno(l 23-cd) pyreen mg/kg ds 0 0.000 40 
PATS Totaal VROM (10) mg/kg ds «0.2 0.010 1.0 20,5 40 

EOX mg/kg ds 0,35 0.5 0.3 1,60 (sSSG) 

Minerale oUe 
Minerale oUe(GC)C10-C12 mg/kg ds (5 
Minerale olle(GC)C12<22 mg/kg ds 5 
Minerale oUe(GC)C22<30 mg/kg ds <5 
Minerale otie(GC)C30-C40 mg/kg ds 5 
Minerale olle(GC) totaal mg/kg ds <20 19 15 58 100 1,28 (sSSG) 

e getoetste stoffen: 

Conclusie: Parti| is niet onderzocht volgens het gebruikers- of handhavlngsprotocol schone grond of bouwstoffen en betreft 
op basis van de getoetste samenstellingswaarden waarschijnlijk MVR-grond 

x 
ZF 

-SSG 
TW 
SNG 

Gemeten gehalte voor stof x 
Zekerheldsfactor (-1.37) 
Samenstellingswaarden voor schone grond 
V4 x (SSG + SNG) 
Samenstellingswaarden voor bouwstoffen, niet zijnde schone grond 

Bij deze Indicatieve toetsing Is v 
gebruikt bij het toetsen van grond volgens het gebn 
bijlage F van de Uitvoeringsregeling B 

rekening gehouden met het gebruik van een zekerheldsfactor (ZF ° 1,37). Deze zekerheldsfactor wordt In de praktijk vaak 
:ocol Bouwstoffen. Indien de monsterneming een partijkeuring betreft volgens de protocollen zoals vermeld In 

besluit wordt bl) de toetsing eveneens een zogenaamde zekerheldsfactor (gebrulkersprotocollen) of afkeurfactor 
(handhavlngsprotocollen) gehanteerd. Door het toepassen van de zekerheldsfactor danwel afkeurfactor wordt een betrouwbare toetsing gerealiseerd, onafhankelijk van de vraag 
of de toetsing wordt uitgevoerd door de gebruiker of de handhaver. Voor de gebruiker c.q. producent zal gelden dat een partl) alleen wordt goedgekeurd Indien de gemiddelde 
concentratie Iets onder de toetsingseis ligt Deze strengere toetsing zorgt ervoor dat een partij die goedgekeurd wordt volgens het gebmikersprotocol gemiddelde concentraties 
bevat die met een betrouwbaarheid van 90% onder de els liggen. Bij toetsing door de handhaver wordt rekening gehouden met de spreiding die voortkomt uit de handelingen 
voor monstervoorbehandeling, opwerklng en analyse. Dit resulteert In een afkeurfactor Voor de handhaver mag de gemiddelde concentratie iels boven de els liggen. Deze extra 
ruimte die door de handhaver is ingebouwd dient alleen voor het verkrijgen van de gewenste zekerheid dat een door de handhaver geconstateerde overschrijding daadwerkelijk 
een overschrijding betreft. 

Blad 9 van 19 Milieu fi Veiligheid 



profektnummer: 136454 
mei 2003, revisie 00 

136454bijl6.Ml0 

Gemeente Zaanstad 
Verkennend bodemonderzoek Schrijvers-ZZeeheldenbuurt 
te Wormerveer 

oranjewoud 
Bijlage 6: Indicatieve toetsing samenstelling Bouwstoffenbesluit voor grond 

PBrameter 

Droge-stofgehalte 
Organische stof (gloeherlles) 
Korrelgroottefractle < 2 [im (Lutum) 

Cadmium (Cd) 
Chroom (Cr) 
Koper (Cu) 
Nikkel (Hl) 
Lood (Pb) 
Enk (Zn) 
Kolk (Hg) 
Arseen (As) 

n (PAK) Polycyclische i 
Naftaleen 
Fenanthreen 
Anthraceen 
Fluorantheen 
Benzo(a)anthraceen 
Chryseen 
Deiuo(k)nuorantheen 

jo(a)pyreen 
Bcnzo(ghl)peryleen 
IndenoO 23-cd)pyreen 
PAICs Totaal VROM (10) 

EOX 

Minerale oUe 
Minerale olle(GOC10<12 
Minerale olie (GC)C12-C22 
Minerale olie (GO C22-C30 
Minerale olie (GC)C3&-CM> 
Minerale olie (GC) totaal 

Eenheid 

% 
%(m/m> 
%(m/m) 

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

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

mg/kg ds 

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

Analyseresullaten 
M10 (0,1-0,6 m-mv.) 

92 
0.5 
1 

<0.4 
<15 
<5 
3.8 
t l3 
<20 
0,06 
<6 
0 

<0.02 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

<0.2 

0,35 

<5 
5 
<5 
5 

<20 

Samenstelling grond 
XaZF 

0.38 
14 

5 
5 

12 
19 

0.08 
4 

0.010 
0.000 
0.000 
0.000 
0,000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.010 

0.5 

SSG 

0.3 

3.8 
125 
50 
39 
186 
168 
3.5 
23 

20.5 

6 
198 
84 
66 
321 
276 
6.8 
30 

1.60 (xSSG) 

1.28 (aSSG) 

Aantal onderzochte getoetste stoffen: 

Conclusie: Pattij is niet onderzocht volgens het gebruikers- of handhavlngsprotocol schone grond of bouwstoffen en betreft 
op basis van de getoetste samenstellingswaarden waarschijnlijk MVR-grond 

x 
ZF 
SSG 
TW 
SNG 

Gemeten gehalte voor stof x 
Zekerheldsfactor ("1.37) 
Samenstellingswaarden voor schone grond 
'A x (SSG t SNG) 
Semenstelllngswaarden voor bouwstoffen, niet zlji de schone grond 

Bij deze Indicatieve toetsing Is veiligheidshalve rekening gehouden mei hel gebruik van een zekerheldsfactor (ZF •1.37). Deze zekerheldsfactor wordt in de praktijk vaak 
gebruikt bl) het toetsen van grond volgens het gebrulkersprotocol Bouwstoffen. Indien de monsterneming een panijkeuring betreft volgens de protocollen zoals vermeld In 
blilage F van de Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit wordt bl| de toetsing eveneens een zogenaamde zekerheldsfactor (gebrulkersprotocollen) of afkeurfactor 
(handhavlngsprotocollen) gehanteerd. Door het toepassen van de zekerheldsfactor danwel afkeurfactor wordt een betrouwbare toetsing gerealiseerd, onafhankeOik van de vraag 
of de toetsing wordt uitgevoerd door de gebruiker of de handhaver. Voorde gebruiker c.q. producent zal gelden dat een partii alleen wordt goedgekeurd Indien de gemiddelde 
concentratie iets onder de toetsingsels ligt. Deze strengere toetsing zorgt ervoor dat een partij die goedgekeurd wordt volgens het gebrulkersprotocol gemiddelde concentraties 
bevat die met een betrouwbaarheid van 90% onder de els liggen. Bij toetsing door de handhaver wordt rekening gehouden met de spreiding die voortkomt uit de handelingen 
voor monstervoorbehandeling, opwerklng en analyse. Dit resulteert In een afkeurfactor. Voor de handhaver mag de gemiddelde concentratie Iets boven de els liggen. Deze extra 
lulmte die door de handhaver Is ingebouwd dient alleen voor het verkrijgen van de gewenste zekerheid dat een door de handhaver geconstateerde overschrijding daadwerkelijk 
een overschrijding betreft. 

Milieu & Veiligheid 



projektnummer: 136654 
mei 2003, revisie 00 

136454bijt6.Mll 

Gemeente Zaanstad 
Verkennend bodemonderroek Schrijvers-ZZeeheldenbuurt 
te Wormerveer 

Bijlage 6: Indicatieve toetsing samenstelling Bouwstoffenbesluit voor grond 

oranjewoud 

Parameter Eenheid Analyseresultaten Samenstellln i grond 
Mll(2.t-2.9aMnj XXZF SSG TM SNG Toets 

Droge-stofgehatte % 77,3 
Organische stof (gloehrertles) % (m/m) 1.3 
Korrelgroottefractle < 2 |lm (Lutum) %(m/m) 1 

Metalen 
Cadmium (Cd) mg/kg ds <1.2 0.38 1.2 3.9 7 
Chroom (Cr) mg/kg ds 34 47 52 125 198 
Koper (Cu) mg/kg ds 8,1 11 16 51 86 

Nikkel (NO mg/kg ds 5.8 8 11 39 66 
Lood (Pb) mg/kg ds 13 18 52 189 326 
Zink (Zn) mg/kg ds <20 19 60 171 283 
Kwik (Hg) mg/kg ds <0,0S 0.05 0.2 3.5 6,8 
Arseen (As) mg/kg ds i 8 16 23 30 

Polycyclische eromaten (PAK) 
Naftaleen mg/kg ds 0.03 0.041 5 
Fenanthreen mg/kg ds 0 0.000 20 
Anthraceen mg/kg ds 0 0.000 10 
Fluorantheen mg/kg ds 0 0.000 35 
Ben2o(a)anthraceen mg/kg ds 0 0.000 40 
Chryseen mg/kg ds 0 0.000 10 
BenzoOOfluorantheen mg/kg ds 0 0,000 40 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0 0.000 10 
Benzo(ghl)peryleen mg/kg ds 0 0,000 40 
IndenoO 23-cd)pyreen mg/kg ds 0 0.000 40 
PAICs Totaal VROM (10) mg/kg ds 0.33 0,452 1.0 20.5 40 

EOX mg/kg ds "0.1 0.1 0.3 

Minerale olie (CC) C10<12 mg/kg ds <5 
Minerale olie (GC) C l 2-C22 mg/kg ds 5 
Minerale olie (GO C22-C30 mg/kg ds 25 
Minerale olie (GO C3O-C40 mg/kg ds 25 
Minerale oUe (GO totaal mg/kg ds 55 75 15 58 100 5.02 («SSG) 

Conclusie: partij Is niet onderzocht volgens het gebruikers- of handhavlngsprotocol schone grond of bouwstoffen en betreft 
op basis van de getoetste samenstellingswaarden waarschijnlijk categorie 1 grond 

x 
ZF 
SSG 
TW 
SNG 

Gemeten gehalte voor stain 
Zekerheldifac1or(ai,37) 
Samenstellingswaarden voor schone grond 
\ * x [SSG • SNG) 
Samenstellingswaarden voor bouwstoffen, niet zijnde schone grond 

Bij deze Indicatieve toetsing Is veiligheidshalve rekening gehouden met het gebruik van een zekerheldsfactor (ZF •> 1,37). Deze zekerheidsfactor wordt In de praktijk vaak 
gebruikt bij het toetsen van grond volgens het gebrulkersprotocol Bouwstoffen. Indien de monsterneming een partijkeuring betreft volgens de protocollen zoals vermeld In 
bijlage F van de Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit wordt bij de toetsing eveneens een zogenaamde zekerheldsfactor (gebrulkersprotocollen) of afkeurfactor 
(handhavlngsprotocollen) gehanteerd. Door het toepassen van de zekerheldsfactor danwel afkeurfactor wordt een betrouwbare toetsing gerealiseerd, onafhankelijk van de vraag 
of de toetsing wordt uitgevoerd door de gebruiker of de handhaver. Voor de gebruiker c.q. producent zal gelden dat een partij alleen wordt goedgekeurd Indien de gemiddelde 
concentratie Iets onder de toetsingsels ligt. Deze strengere toetsing zorgt ervoor dat een partij die goedgekeurd wordt volgens hel gebmikersprotocol gemiddelde concentraties 
bevat die met een betrouwbaarheid van 90% onder de eis liggen. Bij toetsing door de handhaver wordt rekening gehouden met de spreiding die voortkomt uit de handelingen 
voor monstervoorbehandeling, opwerklng en analyse. OU resulteert In een afkeurfactor. Voor de handhaver mag de gemiddelde concentratie Iets boven de els liggen Deze extra 
mlmte die door de handhaver Is Ingebouwd dient alleen voor het verkrijgen van de gewenste zekerheid dat een door de handhaver geconstateerde overschrijding daadwerkelijk 
een overschrijding betreft. 

Milieu & Veiligheid 



projektnummer: 136454 
mei 2003. revisie 00 

136454bijl6.M12 

Gemeente Zaanstad 
Verkennend bodemonderzoek Schrijvers-ZZeeheldenbuurt 
te Wormerveer 

oranjewoud 
Bijlage 6: Indicatieve toetsing samenstelling Bouwstoffenbesluit voor grond 

Parameter Eenheid Analyseresultaten Samenstellln g grond 

U12(0.a-1.2nHi)vO X«Zf SSG TW SNG Toets 
Droge-stofgehalte % 81,7 
Organische stof (gtoehreriles) %(mZm) 0.7 
Korrelgroottefractle < 2 (lm (Lutum) %(m/m) 1 

Metalen 
Cadmium (Cd) mg/kg ds (0.4 0,38 1.2 3.8 6 
Chroom (Cr) mgZkg ds <1S 14 52 125 198 
Koper (Cu) mgZkg ds <5 5 16 50 85 
Nikkel (NI) mg/kg ds 3.5 5 11 3» 66 
Lood (Pb) mgZkg ds (13 12 52 187 322 
Zink (Zn) mgZkg ds (20 19 60 169 278 
Kwik (Hg) mg/kg ds (0.05 0.05 0.2 3.5 6.8 
Arseen (As) mg/kg ds (4 4 16 23 30 

Polycyclische aromaten (PAK) 
0 

Naftaleen mgZkg ds (0.02 0.010 5 
Fenanthreen mgZkg ds 0 0,000 20 
Anthraceen mgZkgds 0 0.000 10 
Fluorantheen mgZkg ds 0 0.000 35 
Benzotajanthraceen mg/kg ds 0 0.000 40 
Chryseen mg/kg ds 0 0.000 10 
BenzoOOfluorantheen mgZkg ds 0 0.000 40 
Beiuo(a)pyTeen mg/kg ds 0 0.000 10 
Beruo(ghQperyteen mg/kg ds 0 0,000 40 
IndenoO 23-cd)pyreen mg/kg ds 0 0.000 40 
PAICs Totaal VROM (10) mg/kg ds (0.2 0,010 1.0 20.5 40 

EOX mgZkg ds (0.1 0.1 0.3 

Minerale olie 
Minerale olie (GC) Cl0-C12 mg/kg ds <5 
Minerale oüe (GC)C12<22 mg/kg ds (5 
Minerale olie (GC) C22-C30 mg/kg ds 5 
Minerale oüe (GO C30^40 mgZkg ds 5 
Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds (20 19 15 58 100 1,28 (xSSG) 

Aantal onderzochte getoetste stoffen: 

Conclusie: partij Is niet onderzocht volgens het gebruikers- of handhavlngsprotocol schone grond of bouwstoffen en betreft 
op basis van de getoetste samenstellingswaarden waarschijnlijk MVR-grond 

x 
if 
SSG 
TW 
SNG 

Gemeten gehalte voor stof x 
Zekerheid sfactor(- 1.37) 
SamenstelUngswaarden voor schone grond 
V4 H (SSG * SNG) 
SamenstelUngswaarden voor bouwstoffen, niet zijnde schone grond 

Bij deze Indicatieve toetsing Is veiligheidshalve rekening geho n met het gebruik van een zekerheldsfactor (ZF <* 1,37). Deze zekerheldsfactor wordt In de praktijk vaak 
gebruikt bij het toetsen van grond volgens het gebrulkersprotocol Bouwstoffen. Indien de monsterneming een partljkeurlng betreft volgens de protocollen zoals vermeld In 
bijlage F van de Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit wordt bij de toetsing eveneens een zogenaamde zekerheldsfactor (gebrulkersprotocollen) of afkeurfactor 
(handhavlngsprotocollen) gehanteerd. Door het toepassen van de zekerheldsfactor danwel afkeurfactor wordt een betrouwbare toetsing gerealiseerd, onafhankelijk van de vraag 
of de toetsing wordt uitgevoerd door de gebruiker of de handhaver. Voor de gebruiker c.q. producent zal gelden dat een partij alleen wordt goedgekeurd Indien de gemiddelde 
concentratie Iets onder de toetsingseis ligt. Deze strengere toetsing zorgt ervoor dat een partij die goedgekeurd wordt volgens het gebruikersprotocol gemiddelde concentraties 
bevat die met een betrouwbaarheid van 90% onder de els liggen. Bij toetsing door de handhaver wordt rekening gehouden met de spreiding die voortkomt uit de handelingen 
voor monstervoorbehandeling, opwerklng en analyse. Dit resulteert In een afkeurfactor. Voor de handhaver mag de gemiddelde concentratie Iets boven de els liggen. Deze extra 
mlmte die door de handhaver Is Ingebouwd dient alleen voor het verkrijgen van de gewenste zekerheid dat een door de handhaver geconstateerde overschrijding daadwerkelijk 
een overschrijding betreft. 

B b d l 2 v a n l 9 Milieu & Veiligheid 



projektnummer: 136454 

mei 2 0 0 3 , revisie 00 

136454bijl6.M13 

Gemeente Zaanstad 

Verkennend bodemonderzoek Schri jvers /Zeeheldenbuurt 

te Wormerveer 

oranjewoud 
Bijlage 6: Indicatieve toetsing samenstelling Bouwstoffenbesluit voor grond 

Droge-stofgehalte 
Organische stof (gtoelvertles) 

elgroottefradle < 2 \im (Lutum) 

Metalen 
Cadmium (Cd) 
Chroom (Cr) 
Koper (Cu) 
Nikkel (Ni) 
Lood (Pb) 
Zink (Zn) 
Kwik (Hg) 
Arseen (As) 

Parameter 

n (PAK) Polycyclische a 
Naftaleen 
Fenanthreen 
Anthraceen 
Fluorantheen 
&cnzo(a)Bnthraceen 
Chryseen 

8e(uo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreen 
Benzo(ghl)peryteen 
lndeno(l23-cii)pyreen 
PAICs Totaal VROM (10) 

EOX 

Minerale oUe 
Minerale olie (GC) C10-C12 
Minerale oUe(GC)C12<22 
Minerale olie (GO C22-C30 
Minerale olie (GO C30-C40 
Minerale olie (GC) totaal 

Eenheid 

% (m/m) 
%(m/m) 

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

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

mg/kg ds 

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

Analyseresultaten 

MMO.U.Om 
43.8 
28 
23 

0.5 
34 
41 
23 
170 
120 
0.62 
17 
0 

<0.02 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
O 

1.2 

0.97 

<5 
10 
15 
25 
50 

Samenstelling grond 

0.69 
47 
56 
32 

233 
164 

0.85 
23 

0.010 
0.000 
0,000 
0,000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0,000 
1.644 

1.3 

1.2 
96 
46 
33 
101 
161 
0.3 
35 

9.4 
230 
143 
116 
365 
495 
5.6 
51 

57.4 

18 
365 
241 
198 
630 
828 
10.8 
67 

14 
56 
28 
98 
112 
28 
112 
28 
112 
112 
112 

1.23 (sSSG) 

2,31 (<SSG) 
1.02 (iSSG) 
2.61 (x SSG) 

4.43 («SSG) 

Aantal onderzochte getoetste stoffen: 

Conclusie: Partij Is niet onderzocht volgens het gebruikers- of handhavlngsprotocol schone grond of bouwstoffen en betreft 
op basis van de getoetste samenstellingswaarden waarschijnlijk categorie 1 grond (er dient verder 
(uitloog)onderzoek plaats te vlndenl 

x 
ZF 
SSG 
IW 
SNG 

Gemeten gehalte voor stof x 
Zekerheldsfactor ( . 1.37) 
Samenstellingswaarden voor schone grond 
'A x (SSG » SNG) 
Samenstellingswaarden voor bouwstoffen, niet zijnde schone grond 

Bl| deze Indicatieve toetsing Is velllgheldshal rekening gel it het gebruik van een zekerheldsfactor (ZF • 1,37). Deze zekerl lactorwordtlndepraktlik vaak 
gebruikt bij het toetsen van grond volgens het gebmikersprotocol Bouwstoffen. Indien de monsterneming een partiikeurlng betreft volgens de protocollen zoals vermeld In 
biilage F van de Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit wordt bij de toetsing eveneens een zogenaamde zekerheldsfactor (gebrulkersprotocollen) of afkeurfactor 
(handhavlngsprotocollen) gehanteerd. Door het toepassen van de zekerheldsfactor danwel afkeurfactor wordt een betrouwbare toetsing gerealiseerd, onafhankelijk van de vraag 
of de toetsing wordt uitgevoerd door de gebruiker of de handhaver. Voor de gebruiker c.q. producent zal gelden dat een partij alleen wordt goedgekeurd Indien de gemiddelde 
concentratie Iets onder de toetsingseis ligt. Deze strengere toetsing zorgt ervoor dat een partij die goedgekeurd wordt volgens het gebrulkersprotocol gemiddelde concentraties 
bevat die met een betrouwbaarheid van 90% onder de els liggen. Bl| toetsing door de handhaver wordt rekening gehouden met de spreiding die voonkomt uit de handelingen 
voor monstervoorbehandeling, opwerklng en analyse. Dit resulteert In een afkeurfactor. Voor de handhaver mag de gemiddelde concentratie iets boven de eis liggen Deze extra 
mlmte die door de handhaver Is Ingebouwd dient alleen voor het verkriigen van de gewenste zekerheid dat een door de handhaver geconsuteerde overschrijding daadwerkelijk 
een overschrijding betreft. 

Milieu 8 Veiligheid 
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Bijlage 6: Indicatieve toetsing samenstelling Bouwstoffenbesluit voor grond 

PBrameter Eenheid Analyseresultaten Samenstellln I grond 
Ml« (1,7-J.O amn) XlZF SSG TW SNG Toets 

Drage-stolgehalte % 73.1 
Organische stof (gloehrertles) %(m/m) 5.5 
Korrelgroottefractle < 2 Mm (Lutum) %(m/m) 2,9 

Metalen 
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0.4 0.38 1.2 4.7 8 
Chroom (Cr) mg/kg ds 32 44 56 134 212 
Koper (Cu) mg/kg ds 250 343 20 63 106 3.24 (x SNG) 
Nikkel (NI) mg/kg ds 19 26 13 45 77 2.02 (sSSG) 
lood (Pb) mg/kg ds 160 219 58 211 364 3.75 (ISSG) 
Zinkan) mg/kg ds 38 52 67 206 344 
Kwik (Hg) mg/kg ds 0.87 1.19 0.2 3.7 7.3 5.44 («SSG) 
Arseen (As) mg/kg ds 17 23 18 27 35 1,27 USSG) 

Polycyclische aromaten (PAX) 
Naftaleen mg/kg ds 0.62 0.849 5 
Fenanthreen mg/kg ds 0 0.000 20 

o 0,000 10 
Fluorantheen 

mg/ag as 
mg/kg ds 0 0.000 35 

Beruo(a)anthraceen mg/kg ds 0 0.000 40 
Chryseen mg/kg ds 0 0,000 10 
BeruoOO fluorantheen mg/kg ds 0 0,000 40 

mg/kg ds o 0,000 10 mg/kg ds 
Q 0,000 40 mg/kg ds 

IndenoO 23-cd)pyreen mg/kg ds 0 0.000 40 
PAICs Totaal VROM (10) mg/kg ds 14 19,180 1.0 20,5 40 19.18 (> SSG) 

EOX mg/kg ds 5.8 7.9 0.3 26,49 USSG) 

Minerale olie 
Minerale oIle(GaciO-C12 mg/kg ds <5 
Minerale olie (GQC12-C22 mg/kg ds 65 
Minerale oUe (GC) C22<30 mg/kg ds 95 
Minerale olie (GO C3frC40 mg/kg ds 70 
Minerale olie (GO toteal mg/kg ds 230 315 28 151 275 1.15 («SNG) 

Aantal onderzochte getoetste stoffen. 

Conclusie: partij Is niet onderzocht volgens het gebruikers- of handhavlngsprotocol schone grond of bouwstoffen en betreft 
op basis van de getoetste samenstellingswaarden waarschijnlijk niet toepasbare grond 

x 
ZF 
SSG 
TW 
SNG 

Gemeten gehalte voor stof • 
Zekerheldsfactor { i l . S T ) 
SamenstelUngswaarden voor schone grond 
yi i (SSG + SNG) 
Samenstellingswaarden voor bou i, niet zijnde schone grond 

Bij deze Indicatieve toetsing Is veiligheidshalve rekening gehouden met het gebruik van een zekerheldsfactor (ZF - 1,37). Deze zekerheldsfactor wordt in de praktijk vaak 
gebmlkl bij hel toetsen van grond volgens het gebrulkersprotocol Bouwstoffen. Indien de monsterneming een partijkeuring betreft volgens de protocollen zoals vermeld In 
bijlage F van de Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit wordt bi) de toetsing eveneens een zogenaamde zekerheldsfactor (gebrulkersprotocollen) of afkeurfactor 
(handhavlngsprotocollen) gehanteerd. Door het loepassen van de zekerheldsfactor danwel afkeurfactor wordt een betrouwbare toetsing gerealiseerd, onafhankelijk van de vraag 
of de toetsing wordt uitgevoerd door de gebruiker of de handhaver. Voor de gebruiker c.q. producent zal gelden dat een partij alleen wordt goedgekeurd Indien de gemiddelde 
concentratie iets onder de toetsingseis ligt. Deze strengere toetsing zorgt ervoor dat een partij die goedgekeurd wordt volgens het gebmikersprotocol gemiddelde concentraties 
bevat die met een betrouwbaarheid van 90% onder de els liggen. Bij toetsing door de handhaver wordt rekening gehouden mei de spreiding die voortkomt uit de handelingen 
voor monstervoorbehandeling, opwerklng en analyse Dit resulteert in een afkeurfactor Voor de handhaver mag de gemiddelde concentratie Iets boven de els liggen. Deze extra 
ruimte die door de handhaver Is Ingebouwd dient alleen voor het verkrijgen van de gewenste zekerheid dat een door de handhaver geconstateerde overschrijding daadwerkelijk 
een overschrijding betreft. 

Milieu & Veiligheid 
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Bijlage 6: Indicatieve toetsing samenstelling Bouwstoffenbesluit voor grond 

Parameter Eenheid Analyseresultaten Samenstellln S grond Parameter 
HlSCOJ-t.lm-mrJ XxZF SSG TW SNG Toets 

Droge-stofgehalte % 81.3 
Organische stoffeloelveriles) %(m/m) 0.5 
Korrelgroottefractle < 2 pm (Lutum) %(m/m) 1 

Metalen 
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,4 0.38 1.2 3.8 6 
Chroom (Cr) mg/kg ds <15 14 S2 125 198 
Koper (Cu) mg/kg ds <5 5 16 50 84 
Nikkel (NI) mg/kg ds 3 4 11 39 66 
lood (Pb) mg/kg ds <13 12 52 186 321 
Zink (Zn) mg/kg ds <20 19 60 168 276 
Kwik (Hg) mg/kg ds •0.05 0,05 0.2 3.5 6.8 
Arseen (As) mg/kg ds (4 4 16 23 30 

Polycyclische aromaten (PAK) 
0 

Naftaleen mg/kg ds <0.02 0,010 5 
Fenanthreen mg/kg ds 0 0,000 20 
Anthraceen mg/kg ds 0 0.000 10 
Fluorantheen mg/kg ds 0 0.000 35 
8eTuo(a)anthraceen mg/kg ds 0 0.000 40 
Chryseen mg/kg ds 0 0,000 10 
BenzoOOfluorantheen mg/kg ds 0 0.000 40 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0 o.ooo 10 

mg/kg ds 0 0.000 40 
IndenoO 23-cd)pyreen mg/kg ds 0 0.000 40 
PAICs Totaal VROM (10) mg/kg ds <0.2 0.010 1.0 20.5 40 

EOX mg/kg ds <0,1 0,1 0.3 

Minerale olie 
Minerale olie(GC)C10<12 mg/kg ds <5 
Minerale olle(GC)C12-C22 mg/kg ds <5 
Minerale olie (00 C22-C30 mg/kg ds • 5 
Minerale olie (GC)C30-C40 mg/kg ds <5 
Minerale olie (GO totaal mg/kg ds <20 19 15 58 100 1.28 (x SSG) 

Aantal onderzochte getoetste stoffen. 

Conclusie: partij Is niet onderzocht volgens het gebruikers* of handhavlngsprotocol schone grond of bouwstoffen en betreft 
op basis van de getoetste samenstellingswaarden waarschijnlijk MVR-grond 

x 
ZF 
SSG 
TW 
SNG 

Gemeten gehalte voor stof x 
Zekerheldsfactor (-1.37) 
SamenstelUngswaarden voor schone grond 
V4 x (SSG + SNG) 
SamenstelUngswaarden voor bouwstoffen, niet zijnde schone grond 

Bij deze Indicatieve toetsing Is veiligheidshalve rekening gehouden met het gebruik van een zekerheldsfactor (ZF » 1,37) Oeie zekerheidsfactor wordt In de praktijk vaak 
gebruikt bij het toetsen van grond volgens hel gebrulkersprotocol Bouwstoffen. Indien de monsterneming een partiikeurlng betreft volgens de protocollen zoals vermeld In 
bijlage F van de Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit wordt bij de toetsing eveneens een zogenaamde zekerheldsfactor (gebrulkersprotocollen) of afkeurfactor 
(handhavlngsprotocollen) gehanteerd. Door het loepassen van de zekerheldsfactor danwel afkeurfactor wordt een betrouwbare toetsing gerealiseerd, onafhankelijk van de vraag 
of de toetsing wordt uitgevoerd door de gebruiker of de handhaver. Voorde gebruiker c.q. producent zal gelden dat een partij alleen wordt goedgekeurd Indien de gemiddelde 
concentratie Iets onder de toetsingsels ligt. Deze strengere toetsing zorgt ervoor dat een partij die goedgekeurd wordt volgens het gebmikersprotocol gemiddelde concentraties 
bevat die met een betrouwbaarheid van 90% onder de els liggen. Bij toetsing door de handhaver wordt rekening gehouden met de spreiding die voortkomt uit de handelingen 
voor monstervoorbehandeling, opwerklng en analyse. Dit resulteert in een afkeurfactor. Voor de handhaver mag de gemiddelde concentratie Iets boven de els Uggen. Deze extra 
mlmte die door de handhaver Is Ingebouwd dient alteen voor het verkrijgen van de gewenste zekerheid dat een door de handhaver geconstateerde overschrijding daadwerkelijk 
een overschrijding betreft. 
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Bijlage 6: Indicatieve toetsing samenstelling Bouwstoffenbesluit voor grond 

Paremeter Eenheid t grond Paremeter 
M16 (1.5-3,0 nwnv.) XxZF SSG TW SNG Toets 

Droge-stofBehalte % 40,6 
Organische stol (gbelverlies) %(m/m) 2S.9 
Korrelgroottefractle < 2 (jm (Lutum) %(m/m) 27 

Metalen 
Cadmium (Cd) mg/kg ds 0.7 0.96 1.2 9.3 17 
Chroom (Cr) mg/kg ds S6 74 104 250 395 
Koper (Cu) mg/kg ds 42 58 47 147 247 1,23 («SSG) 
NIUteKNI) mg/kg ds 29 40 37 130 222 1.07 (« SSG) 
Lood (Pb) mg/kg ds 360 493 103 372 642 4.79 («SSG) 
Zink (Zn) mg/kg ds 620 849 170 522 874 5.00 («SSG) 
Kwik (Hg) mg/kg ds 0,53 0.73 0.3 5.7 11.1 2.16 («SSG) 
«neen (As) mg/kg ds 21 29 36 52 69 

Polycyclische aromaten (PAK) 
Naftaleen mg/kg ds 0.07 0,096 13 
Fenanthreen mg/kg ds 0 0,000 52 
Anthraceen mg/kg ds 0 0.000 26 
Fluorantheen mg/kg ds 0 0.000 91 
Betuo(a)anthraceen mg/kg ds 0 0,000 104 
Chryseen mg/kg ds 0 0.000 26 
BenzoOOfluorantheen mg/kg ds 0 0.000 104 -BeruoUJpyreen mg/kg ds 0 0,000 26 -Benzo(ghi)peryteen mg/kg ds 0 0.000 106 

mg/kg ds 0 0.000 104 
PAICs Totaal VROM (10) mg/kg ds 7,9 10,823 2.6 53.1 104 4,18 (s SSG) 

EOX mg/kg ds 2.1 2,9 0,3 9.59 (xSSG) 

Minerale oüe 
Minerale oUe(GC)C10-C12 mg/kg ds 5 
Minerale oIle(GC)C12-C22 mg/kg ds 25 
Minerale olie (GO C22-C30 mg/kg ds 20 
Minerale olie (GO C30-C40 mg/kg ds 20 
Minerale olle(GC) totaal mg/kg ds 70 96 130 712 1295 

Aantal onderzochte getoetste stoffen: 

Conclusie: Partij Is niet onderzocht volgens het gebruikers- of handhavlngsprotocol schone grond of bouwstoffen en betreft 
op basis van de getoetste samenstellingswaarden waarschijnlijk categorie 1 grond (er dient verder 
fultlooglonderzoek olaats te vinden) 

x 
ZF 
SSG 
TW 
SNG 

Gemeten gehalte voor stof« 
Zekerheldsfactor(>1.37) 
Samenstellingswaarden voor schone grond 
•A «(SSG. SNG) 
SamenstelUngswaarden voor bouwstoffen, niet zlpide schone grond 

Bl | deze Indicatieve toetsing Is veiligheidshalve rekening gehouden met het gebruik van een zekerheldsfactor (7F » 1.37). Oeze zekerheldsfactor wordt In de praktijk vaak 
gebmlkl bij het toetsen van grond volgens.het gebruikersprotocol Bouwstoffen. Indien de monsterneming een partifkeurlng betreft volgens de protocollen zoals vermeld in 
bijlage F van de Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit wordt bl| de toetsing eveneens een zogenaamde zekerheldsfactor (gebrulkersprotocollen) of afkeurfactor 
(handhavlngsprotocollen) gehanteerd. Door het loepassen van de zekerheldsfactor danwel afkeurbctor wordt een betrouwbare toeUIng gerealiseerd, onafhankelijk van de vraag 
of de toetsing wordt uitgevoerd door de gebmlker of de handhaver. Voor de gebruiker c.q. producent zal gelden dat een panlj alleen wordt goedgekeurd Indien de gemiddelde 
concentratie Iets onder de toetsingsels ligt. Deze strengere toetsing zorgt ervoor dat een partlf die goedgekeurd wordt volgens het gebmikersprotocol gemiddelde concentraties 
bevat die met een betrouwbaarheid van 90% onder de els liggen. Bij toetsing door de handhaver wordt rekening gehouden met de spreiding die voonkomt uil de handelingen 
voor monstervoorbehandeling, opwerklng en analyse. Dit resulteert in een afkeurfactor. Voorde handhaver mag de gemiddelde concentratie Iets boven de els liggen. Oeze extra 
mlmte die door de handhaver Is Ingebouwd dient alleen voor het verkrijgen van de gewenste zekerheid dat een door de handhaver geconstateerde overschrijding daadwerkelijk 
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Bijlage 6: Indicatieve toetsing samenstelling Bouwstoffenbesluit voor grond 

Parameter Eenheid Analyseresultaten Samenstellln 1 grond 
l l l7 (0 .MJmHiwJ XxZF SSG TW SNG Toets 

Droge-stotgehalte % 21.9 
Orsanlsche sloftgloelverlies) %(m/m) 7.2 
Korrelgroottefractle (2 |im (Lutum) %(m/m) 2.7 

Metalen 
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0.4 0.38 1.2 5.0 9 
Chroom (Cr) mg/kg ds <15 14 55 133 211 
Koper (Cu) mg/kg ds 23 32 21 66 111 1.50 (aSSG) 
Nikkel (NI) mg/kg ds 16 22 13 44 76 1.73 (>SSG) 

Lood (Pb) mg/kg ds 31 42 60 217 373 
Zink Rn) mg/kg ds 60 82 69 212 354 1.19 (x SSG) 
Kwik (Hg) mg/kg ds 0.17 0.23 0.2 3.8 7.3 1.05 («SSG) 

Arseen (As) mg/kg ds 6,9 
o 

9 19 27 36 

PotycycOsche aromaten (PAK) 
Naftaleen mg/kg ds 0.07 0.096 5 
Fenanthreen mg/kg ds 0 O.OOO 20 

m o / b o rf* 0 0,000 10 
Fluorantheen mg/kg ds 0 0.000 35 
Betuo(a)anthraceen mg/kg ds 0 0,000 40 

Chryseen mg/kg ds 0 0.000 10 
BenzoOOfluorantheen mg/kg ds 0 0.000 40 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0 0,000 10 
Benzo(ghQperyteen mg/kg ds 0 0.000 40 
IndenoO 23-cd)pyreen mg/kg ds 0 0.000 40 
PAICs Totaal VROM (10) mg/kg ds 1.3 1.781 1.0 20.5 40 1.78 (s SSG) 

EOX mg/kg ds <0.1 0.1 0.3 

Minerale olie 
Minerale olle(GC)C10<12 mg/kg ds IS 
Minerale olie (GO C12-C22 mg/kg ds <5 
Minerale oüe (GO C22-C30 mg/kg ds IS 
Minerale olie (GO C30-C40 mg/kg ds <5 
Minerale olie (GO totaal mg/kg ds 170 19 36 198 360 

Aantal onderzochte getoetste stoffen: 

Conclusie: partij is niet onderzocht volgens het gebruikers- of handhavlngsprotocol schone grond of bouwstoffen en betreft 
op basis van de getoetste samenstellingswaarden waarschijnlijk categorie 1 grond (er dient uitloogonderzoek 
plaats te vinden) 

x 
ZF 
SSG 
IW 
SNG 

Gemeten gehalte voor stof x 
Zekerheldsfactor (=1.37) 
Samenstellingswaarden voor schone grond 
•A x (SSG + SNG) 
Samenstellingswaarden voor bouwstolfen, niet zljade schone grond 

Bij deze Indicatieve toetsing Is veiligheidshalve reken 1 het gebruik van een zekerheldsfactor (Z F • 1,37). Deze zekerheldsfactor wordt In de praktlik vaak 
gebmlkl bij het toetsen van grond volgens het gebmikersprotocol Bouwstoffen. Indien de monsterneming een partiikeurlng betreft volgens de protocollen zoals vermeld In 
bijlage F van de Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit wordt bij de toetsing eveneens een zogenaamde zekerheldsfactor (gebrulkersprotocollen) of afkeurfactor 
(handhavlngsprotocollen) gehanteerd. Door het toepassen van de zekerheldsfactor danwel afkeurfactor wordt een betrouwbare toetsing gerealiseerd, onafhankeliik van de vraag 
of de toetsing wordt uitgevoerd door de gebmlker of de handhaver Voorde gebmlker c.q. producent zal gelden dat een partij alleen wordt goedgekeurd Indien de gemiddelde 
concentratie Iets onder de toetsingseis ligt. Deze strengere toetsing zorgt ervoor dat een parlii die goedgekeurd wordt volgens het gebmikersprotocol gemiddelde concentraties 
bevat die met een betrouwbaarheid van 90% onder de els liggen. Bl| toetsing door de handhaver wordt rekening gehouden met de spreiding die voonkomt uit de handelingen 
voor monstervoorbehandeUng, opwerklng en analyse. Dit resulteert In een afkeurfactor. Voor de handhaver mag de gemiddelde concentratie Iets boven de els Uggen. Deze extra 
mlmte die door de handhaver is Ingebouwd dient alleen voor het verkriigen van de gewenste zekerheid dat een door de handhaver geconstateerde overschrijding daadwerkelijk 
een overschrijding betreft 
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Bijlage 6: Indicatieve toetsing samenstelling Bouwstoffenbesluit voor grond 

Droge-stolgehaite 
Organische stof (gloelverlles) 
Korrelgroottefractle < 2 (lm (Lutum) 

Metalen 
Cadmium (Cd) 
Chroom (Cr) 
Koper (Cu) 
Nikkel (NO 
Lood (Pb) 
Zink (Zn) 
Knik (Hg) 
Arseen (As) 

Parameter 

Polycycllsc 
Naftaleen 
Fenanthreen 
Anthraceen 
Fluorantheen 
Beruo(a)anlhTaceen 
Chryseen 
BeruoOOHuorantheen 

io(a)pyree! 

„(PAK) 

Eryteei 
IndenoO 23-cd)pyTeen 
PAICs Totaal VROM (10) 

EOX 

Minerale olie 
Minerale olie(CC)C10-C12 
Minerale o0e(GQC12-C22 
Minerale oUe(OC)C22-C30 
Minerale olie (GC) C30-C40 
Minerale olie (GC) totaal 

Eenheid 

% 
* (m/m) 
%(m/m) 

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

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

mg/kg ds 

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

Analyseresultaten 
ime(D.l-o^iimivJ 

90.6 
0.7 
1 

(0.« 
CIS 
6.9 

" 5 

28 
66 
0.2 
5 
0 

0.02 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

l.S 

<0.1 

<5 
i 

s 
5 

<20 

Samenstelling grond 

0.38 
14 
9 
7 

38 
63 

0.27 
7 

0,027 
0.000 
0.000 
0.000 
0,000 
0.000 
0,000 
0,000 
0.000 
0.000 
2,055 

0.1 

1.2 
52 
16 
11 
52 
60 
0.2 
16 

3.8 
125 
50 
39 
187 
169 
3.5 
23 

6 
198 
85 
66 
322 
278 
6.8 
30 

1.05 (xSSG) 
1.36 (xSSG) 

2.06 (x SSG) 

1.28 (x SSG) 

Aantal ondenochte getoetste stoffen: 

Conclusie: Partij Is niet onderzocht volgens het gebruikers- of handhavlngsprotocol schone grond of bouwstoffen en betreft 
op basis van de getoetste samenstellingswaarden waarschijnlijk categorie 1 grond 

x 
ZF 
SSG 
TW 
SNG 

Gemeten gehalte voor stof x 
Zekerheldsfactor (= 1.37) 
Samenstellingswaarden voor schone grond 
VI X (SSG * SNG) 
Samenstellingswaarden voor bouwstoffen, niet zijnde schone grond 

Bij deze Indicatieve toetsing is veiligheidshalve rekening gehouden met hel gebruik van een zekerheldsfactor (ZF » 1,37). Deze zekerheldsfactor wordt In de praktijk vaak 
gebruikt bij het toetsen van grond volgens het gebrulkersprotocol Bouwstoffen. Indien de monsterneming een partiikeurlng betreft volgens de protocollen zoals vermeld In 
biilage F van de Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit wordt bij de toetsing eveneens een zogenaamde zekerheldsfactor (gebrulkersprotocollen) of afkeurfactor 
(handhavlngsprotocollen) gehanteerd. Door het loepassen van de zekerheldsfactor danwel afkeurfactor wordt een betrouwbare toetsing gerealiseerd, onafhankelijk van de vraag 
of de toetsing wordt uitgevoerd door de gebruiker of de handhaver. Voor de gebruiker c.q. producent zal gelden dat een partij alleen wordt goedgekeurd Indien de gemiddelde 
concentratie Iets onder de toetsingsels ligt. Deze strengere toetsing zorgt ervoor dat een panlj die goedgekeurd wordt volgens het gebrulkersprotocol gemiddelde concentraties 
bevat die met een betrouwbaarheid van 90% onder de eis liggen. Bli toetsing door de handhaver wordt rekening gehouden met de spreiding die voortkomt uit de handelingen 
voor monstervoorbehandeling, opwerklng en analyse. Dit resulteert In een afkeurfactor. Voorde handhaver mag de gemiddelde concentratie iets boven de eis liggen. Deze extra 
ruimte die door de handhaver Is Ingebouwd dient alleen voor het verkrijgen van de gewenste zekerheid dat een door de handhaver geconstateerde overschrijding daadwerkelijk 
een overschrijding betreft. 
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Bijlage 6: Indicatieve toetsing samenstelling Bouwstoffenbesluit voor grond 

Parameter Eenheid Analyseresultaten Samenstellln i grond 
M21 (03-13 mnnvj XxZF sso TW SNG Toets 

Droge-stofgehalte % 75.2 
OrganUche stof (gloetvertles) * (m/m) 5.3 

%(m/m) l.B 

Metalen 

%(m/m) l.B 

Cadmium (Cd) mg/kg d , (0.4 0.38 1.2 4.6 8 

Chroom (Cr) mg/kg ds <15 16 56 129 204 

Koper (Cu) mg/kg ds 16 22 19 60 102 1,16 («SSG) 

Nikkel (NQ mg/kg ds 4.1 6 12 41 71 

Lood (Pb) mg/kg ds 67 92 57 207 356 1.61 («SSG) 

Zink (Zn) mg/kg ds 310 425 63 195 326 1,30 («SNG) 

Kwik (Hu) mg/kg ds 0,28 0.38 0.2 3.7 7.1 1.78 («SSG) 

Aneen(As) mg/kg ds <6 4 18 26 34 

PotycycUsclw aromaten (PAX) 
Naftaleen mg/kg ds <0.02 0.010 5 
Fenanthreen mg/kg ds 0 0.000 20 

Anthraceen mg/kg ds 0 0.000 10 

Fluorantheen mg/kg ds 0 0,000 35 -
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0 0.000 40 -
Chryseen mg/kg ds 0 0.000 10 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0 0.000 40 

Ben20(a)pyreen m,/kgds 0 0.000 10 
Benzo(shOperyleen mg/kg ds 0 0,000 40 

lndeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0 0.000 40 

PATa Totaal VROM (10) mg/kg ds 0.83 1,137 1.0 20.5 40 1.16 («SSG) 

EOX mg/kg ds 0,36 0.5 0.3 1.64 (xSSG) 

Mineral* olie 
Minerale oüe (CC) C l ( K 1 2 mg/kg ds <5 
Minerale oüe (GC)C12-C22 mg/kg ds 60 
Minerale oüe (GC)C22-C30 mg/kg ds 140 
Minerale oüe (0C)C3Ot40 mg/kg ds 75 
Minerale oUe(GC) totaal mg/kg ds 260 356 27 166 265 1.34 (a SNG) 

Aantal ondenochte getoetste stoffen: 

Conclusie: partij Is niet onderzocht volgens het gebruikers- of handhavlngsprotocol schone grond of bouwstoffen en betreft 
op basis van de getoetste samenstellingswaarden waarschijnlijk niet toepasbare grond 

x 
ZF 
SSG 
TW 
SNG 

Gemeten gehalte voor stof x 
Zekerheldsfactor (-1.37) 
SamenstelUngswaarden voor schone grond 
V. i (SSG * SNG) 
SamenstelUngswaarden voor bouwstoffen, niet zijnde schone grond 

e rekening gehouden met het gebruik van een zekerheldsfactor (ZF - 1.37). Deze lekerheldsfactor wordt In de praktijk vaak Bi) deze Indicatieve toetsing Is velllghi 
gebruikt bi] het toetsen van grond volgens hel gebruikersprotocol Bouwstoffen. Indien de monsterneming een paitljkeurlng betreft volgens de protocollen zoals vernield In 
bijlage F van de Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit word! bij de toetsing eveneens een zogenaamde zekerheldsfactor (gebrulkersprotocollen) of afkeurfactor 
(handhavlngsprotocollen) gehanteerd. Door het toepassen van de zekerheldsfactor danwel afkeurfactor wordt een betrouwbare toetsing gerealiseerd, onafhankelijk van de vraag 
of de toetsing wordt uitgevoerd door de gebruiker of de handhaver. Voor de gebruiker c.q. producent zal gelden dat een partij alleen wordt goedgekeurd Indien de gemiddelde 
concentratie iels onder de toetsingseis ligt. Deze strengere toetsing zorgt ervoor dal een panlj die goedgekeurd wordt volgens het gebmikersprotocol gemiddelde concentraties 
bevat die met een betrouwbaarheid van 90% onder de els liggen. Bij toetsing door de handhaver wordt rekening gehouden met de spreiding die voortkomt uit de handeUngen 
voor monstervoorbehandeling, opwerklng en analyse. Dit resulteert In een afkeurfactor Voor de handhaver mag de gemiddelde concentratie Iets boven de els liggen. Deze extra 
mlmte die door de handhaver Is Ingebouwd dlenl alleen voor het verkrijgen van de gewenste zekerheid dat een door de handhaver geconstateerde overschrijding daadwerkelijk 
een overschrijding betreft. 
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Bijlage 7: Toelichting toetsingskader Wet bodembescherming en Bouwstoffenbe
sluit 

Wet bodembescherming 
De analyseresultaten van de grondmonsters zijn conform het huidige overheidsbeleid 
getoetst aan de streef- en interventiewaarden uit de circulaire 'Streefwaarden en interven
tiewaarden bodemsanering' van 4 februari 2000 (nr. DBO/1999226863). Deze circulaire 
is uitgebracht door het Directoraat-Generaal Milieubeheer, Directie Bodem van het Minis
terie van VROM. 
De toetsingswaarden hebben de volgende betekenis: 

Streefwaarde (s) 
De streefwaarde geeft het concentratieniveau in de grond of het grondwater aan 
waarboven wèl en waaronder géén sprake is van een aantoonbare verontreiniging; 
bodems waarin streefwaarden niet worden overschreden of waarin de gehalten de 
streefwaarden door natuurlijke oorzaak overschrijden gelden als multifunctioneel. 
Overschrijding van de streefwaarde is een indicatie voor een lichte verontreiniging. 

Interventiewaarde (i) 
De interventiewaarde geeft het concentratieniveau in de grond of het grondwater aan 
waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft, in 
ernstige mate kunnen zijn verminderd; in de zin van de 'Wet bodembescherming' is dan 
sprake van een ernstige bodemverontreinigingen in beginsel van een saneringsnood-
zaak. Overschrijding van de interventiewaarde is een indicatie voor een sterke verontrei
niging. 

Tussenwaarde (s+i)/2 
Een nader onderzoek dient te worden uitgevoerd indien er een vermoeden bestaat van een 
geval van ernstige bodemverontreiniging; als criterium hiervoor wordt overschrijding van 
het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde gehanteerd. Overschrijding van 
(s+i)/2 is een indicatie voor een matige verontreiniging. 

De streef- en interventiewaarden zijn afhankelijk van het organische stof- en lutum-
percentage van de grond. Voor de berekening van de toetsingswaarden is gebruik ge
maakt van de formules zoals vermeld in de genoemde circulaires. Voor de berekening is in 
het onderhavige onderzoek uitgegaan van de gemeten percentages aan organische stof 
en lutum. 

De koppeling tussen interventiewaarde en een geval van ernstige bodemverontreiniging 
geldt uitsluitend indien de gemiddelde concentratie aan één stof in een bodemvolume van 
minimaal 25 m3 (voor grond) of van 100 m3 (voor grondwater) de interventiewaarde over
schrijdt. Of sanering urgent is, is afhankelijk van de humaantoxicologische risico's (risico 
voor de mens), ecotoxicologische risico's (risico voor aantasting van planten en dierenle
ven) en verspreidingsrisico's, voortvloeiend uit de bodemverontreiniging. Om dergelijke 
risico's in te schatten en de mate en omvang van een verontreiniging te bepalen is door
gaans het verrichten van vervolgonderzoek noodzakelijk. De actuele risico's hangen na
melijk af van allerlei bodemkenmerken die de mobiliteit van stoffen en daardoor de ver
spreiding en de blootstellingmogelijkheden voor de mens in de huidige en toekomstige 
situatie bepalen. 

Er is geen interventiewaarde voor EOX vastgesteld. Reden is dat het hanteren van deze 
parameter toxicologisch gezien geen waarde heeft. De streefwaarde voor EOX heeft een 
soort signaalfunctie. Overschrijding leidt niet tot de conclusie dat sprake is van verontrei
nigde grond, maar tot de noodzaak voor aanvullend onderzoek. Hierin moet worden na
gegaan of de overschrijding het gevolg is van de aanwezigheid van verontreinigende 
stoffen of dat sprake is van een natuurlijke oorzaak. 
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Bouwstoffenbesluit 
Gehalten in (verontreinigde) grond of bouwstof worden conform het huidige overheids
beleid getoetst aan de toetsingswaarden en rekenregels uit het 'Bouwstoffenbesluit bo
dem- en oppervlaktewaterenbescherming* (bsb) van 23 november 1995, de 'Uitvoerings
regeling Bouwstoffenbesluit', laatstelijk gewijzigd op 30 januari 1998 en de regelingen 
met wijzigingen en aanvullingen hierop van 25 juni 1999 ('Vrijstellingsregeling samen
stellings- en immissiewaarden Bouwstoffenbesluit'), 10 september 1999 ('Vrijstellingsre
geling grondverzet') en juli 1999 (concept-'Wijziging Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbe
sluit). Deze besluiten en regelingen zijn uitgebracht door het Directoraat-generaal Milieu
beheer van het Ministerie van VROM. 

In het Bouwstoffenbesluit zijn de volgende toetsingswaarden opgenomen: 
- Samenstellingswaarde voor schone grond (SSG) 

De samenstellingswaarden voor schone grond geven de concentratieniveaus voor 
organische en anorganische stoffen aan waarboven niet en waaronder wel sprake is 
van schone grond. Deze waarden zijn grotendeels gerelateerd aan de percentages or
ganische stof en lutum en zijn weergegeven in bijlage 1 van het Bouwstoffenbesluit 
gecorrigeerd met de tabellen A en B uit de vrijstellingsregeling samenstellings- en im
missiewaarden Bouwstoffenbesluit. 

- Samenstellingswaarde voor bouwstoffen, niet zijnde schone grond (SNG) 
De samenstellingswaarden voor bouwstoffen, niet zijnde schone grond, zijn onder te 
verdelen in samenstellingswaarden voorgrond en samenstellingswaarden voor andere 
bouwstoffen. De samenstellingswaarden voor grond geven de concentratieniveaus 
voor organische en anorganische stoffen aan waarboven geen en waaronder wel her
gebruik mogelijk is. Deze waarden zijn grotendeels gerelateerd aan de percentages 
organische stof en lutum. Voor de samenstellingswaarden voor andere bouwstoffen 
dan grond geldt hetzelfde alleen zijn de waarden niet gerelateerd aan de percentages 
organische stof en lutum en gelden ze alleen voor organische stoffen. Bovengenoemde 
waarden zijn weergegeven in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit. 

- Tussenwaarde (TW) 
De tussenwaarde is het rekenkundig gemiddelde van de samenstellingswaarde voor 
schone grond en de samenstellingswaarde voor bouwstoffen, niet zijnde schone 
grond. 

- Immissiewaarde (IW) 
De immissiewaarden geven de maximaal toelaatbare belasting van de bodem of het 
oppervlaktewater aan als gevolg van uitloging van anorganische stoffen uit een bouw
stof (grond of andere bouwstof). De maximaal toelaatbare belasting voor de bodem is 
als volgt gedefinieerd: een belasting van de bodem ten gevolge van uitloging uit de 
bouwstof, die rekenkundig leidt tot een toename in de vaste fase van de bodem van 
ten hoogste 1% van de gehalten van verontreinigende stoffen ten opzichte van de 
streefwaarden van grond in 100 jaar, gemiddeld over één meter als homogeen te be
schouwen standaardbodem. Onder de maximaal toelaatbare belasting voor oppervlak
tewater wordt verstaan: een belasting die leidt tot een tijdelijke vermindering van de 
heersende waterkwaliteit ter grootte van maximaal 10% van de grenswaarden opper
vlaktewater. De immissiewaarden zijn afhankelijk van de uitloging (diffusiebepaald 
(voor vormgegeven bouwstoffen) of niet diffusiebepaald (voor grond en niet vormge
geven bouwstoffen)). Ook de toepassingshoogte en de wijze van toepassen (geïso
leerd of ongeïsoleerd) bepalen hoe groot de immissiewaarde is. De immissiewaarden 
zijn weergegeven in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit. 

Op basis van de bovenstaande toetsingswaarden kan worden bepaald in welke categorie 
een bouwstof behoort. De indeling van bovenstaande bouwstoffen is alleen mogelijk 
indien de monsterneming en het laboratoriumonderzoek zijn uitgevoerd door, door de 
Ministers van VROM en Verkeer en Waterstaat, aangewezen monsternemers en 
laboratoria. 
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Deze aangewezen instanties moeten werken volgens het accreditatieprogramma 
Bouwstoffenbesluit (AP04) of volgens de Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat 
Monsterneming Bouwstoffenbesluit van de Vereniging Kwaliteitsborging 
Bodemonderzoek (VKB). 

De op basis van de bovenstaande toetsingswaarden in te delen categorieën zijn: 

Schone grond 

Schone grond is grond waarin voor de gemeten gehalten aan alle onderzochte stoffen 
de samenstellingswaarden voor schone grond (SSG) niet worden over-schreden. Deze 
grond is bij gebruik op of in de bodem vrij toepasbaar. Voor gebruik in 
oppervlaktewater geldt een meldingsplicht bij de waterkwaliteits-beheerder. 

- MVR-grond 
MVR-grond is grond waar, afhankelijk van het aantal onderzochte toetsbare stoffen, 
voor 3 of 4 stoffen de samenstellingswaarden voor schone grond maximaal 2 tot 3 
maal mag worden overschreden. Deze grond is bij gebruik op of in de bodem eveneens 
vrij toepasbaar. Voor gebruik in oppervlaktewater geldt een meldingsplicht bij de wa
terkwaliteitsbeheerder. 

Categorie 1 grond 
Categorie 1 grond is grond waarin voor de gemeten gehalten aan alle onderzochte 
stoffen de samenstellingswaarden voor bouwstoffen, niet zijnde schone grond (SNG) 
niet worden overschreden en waar voor alle onderzochte stoffen de immissiewaarden 
bij een ongeïsoleerde toepassing eveneens niet worden overschreden. Voor gebruik 
op of in de bodem en in oppervlaktewater geldt een meldingsplicht bij respectievelijk 
de gemeente of de waterkwaliteitsbeheerder. Daarnaast gelden voor de toepassing 
een minimum hoeveelheid van 50 m 3 aaneensluitend in een werk, geen vermenging 
met de bodem en terugneembaarheid indien het werk zijn functie verliest. 

Categorie 2 grond 
Categorie 2 grond is grond waarin voor de gemeten gehalten aan alle onderzochte 
stoffen de samenstellingswaarden voor bouwstoffen, niet zijnde schone grond (SNG) 
niet worden overschreden en waar voor alle onderzochte stoffen de immissiewaarden 
bij een geïsoleerde toepassing eveneens niet worden overschreden. Voor gebruik op 
of in de bodem geldt een meldingsplicht bij de gemeente. Voor gebruik in oppervlak
tewater dient een Wvo-vergunning te worden aangevraagd bij de waterkwaliteitsbe
heerder. Daarnaast geldt voor de toepassing een minimum hoeveelheid van 10.000 
ton (1.000 ton voor wegfundering) aaneensluitend in een werk, geen vermenging met 
de bodem, terugneembaarheid indien het werk zijn functie verliest en een toepassing 
volgens de richtlijn IBC-maatregelen (Isoleren, Beheersen en Controleren). IBC houdt 
onder andere in: toepassing 0,5 m boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand 
(GHG) en grond isoleren aan bovenzijde en zijkant. 

Niet toepasbare grond 
Niet toepasbare grond is grond waarin voor de gemeten gehalten aan één of meer on
derzochte stoffen de samenstellingswaarden voor bouwstoffen, niet zijnde schone 
grond (SNG) worden overschreden en/of waar voor één of meer onderzochte stoffen de 
immissiewaarden bij een geïsoleerde toepassingeveneens worden overschreden. De
ze grond is niet geschikt voor hergebruik en dient te worden gereinigd of te worden 
gestort. 

Categorie 1 bouwstof, niet zijnde grond 
Categorie 1 bouwstof, niet zijnde grond zijn bouwstoffen waarin voor de gemeten ge
halten aan alle onderzochte stoffen de samenstellingswaarden voor bouwstoffen, niet 
zijnde schone grond (SNG) niet worden overschreden en waarin voor alle onderzochte 
stoffen de immissiewaarden bij een ongeïsoleerde toepassing eveneens niet worden 
overschreden. Het gebruik van een categorie 1 bouwstof, niet zijnde grond op of in de 
bodem behoeft niet te worden gemeld aan de gemeente. 
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Het gebruik in oppervlaktewater is wel onderhevig aan een meldingsplicht aan de wa
terkwaliteitsbeheerder. Voor de toepassing van een categoriel bouwstof, niet zijnde 
grond geldt geen minimum hoeveelheid. Wel is geen vermenging met de bodem toe
gestaan en geldt een terugneembaarheid indien het werk zijn functie verliest. 

Categorie 2 bouwstof, niet zijnde grond 
Categorie 2 bouwstof, niet zijnde grond zijn bouwstoffen waarin voor de gemeten ge
halten aan alle onderzochte stoffen de samenstellingswaarden voor bouwstoffen, niet 
zijnde schone grond (SNG) niet worden overschreden en waarin voor alle onderzochte 
stoffen de immissiewaarden bij een geïsoleerde toepassing eveneens niet worden 
overschreden. Voor gebruik op of in de bodem geldt een meldingsplicht bij de ge
meente. Voor gebruik in oppervlaktewater dient een Wvo-vergunning te worden aan
gevraagd bij de waterkwaliteitsbeheerder. Daarnaast geldt voor de toepassing een mi
nimum hoeveelheid van 10.000 ton (1.000 ton voor wegfundering) aaneensluitend in 
een werk, geen vermenging met de bodem, terugneembaarheid indien het werk zijn 
functie verliest en een toepassing volgens de richtlijn IBC-maatregelen. 

Niet toepasbare bouwstoffen, niet zijnde grond 
Niet toepasbare bouwstoffen, niet zijnde grond zijn bouwstoffen waarin voor de geme
ten gehalten aan één of meer onderzochte stoffen de samenstellingswaarden voor 
bouwstoffen, niet zijnde schone grond (SNG) worden overschreden en/of waarin voor 
één of meer onderzochte stoffen de immissiewaarden bij een geïsoleerde toepassing 
eveneens worden overschreden. Deze bouwstoffen zijn niet geschikt voor hergebruik 
en dienen te worden gestort. 

Bijzondere categorie AVI-bodemas 
AVI-bodemas is bodemas die resteert na verbranding van huishoudelijke afvalstoffen 
of bedrijfsafva(stoffen. Naast categorie 1 AVI-bodemas en categorie 2 AVI-bodemas is 
er voor AVI-bodemas een bijzondere categorie. Van deze bijzondere categorie is spra
ke als voor één of meer onderzochte stoffen de immissiewaarde bij een geïsoleerde 
toepassingwordt overschreden. Deze bijzondere categorie bouwstof mag toch worden 
toegepast. Voor gebruik op of in de bodem geldt een meldingsplicht bij de gemeente. 
Voor gebruik in oppervlaktewater dient een Wvo-vergunning te worden aangevraagd 
bij de waterkwaliteitsbeheerder. Daarnaast geldt voor de toepassing een minimum 
hoeveelheid van 10.000 ton aaneensluitend in een werk, geen vermenging met de bo
dem, terugneembaarheid indien het werk zijn functie verliest en een toepassing vol
gens de richtlijn IBC-maatregelen. 

Bouwstof met teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) 
Een bouwstof met teerhoudend asfaltgranulaat is een bouwstof die geheel of gedeel
telijk is samengesteld uit granulaat, verkregen door het breken of frezen van teerhou
dend asfalt. Een bouwstof met teerhoudend asfaltgranulaat mag worden toegepast als 
voor het gemeten gehalte aan PAK de samenstellingswaarde voor bouwstoffen, niet 
zijnde schone grond niet wordt overschreden. Voor de gemeten gehalten aan alle ove
rige onderzochte stoffen mogen de samenstellingswaarden voor bouwstoffen, niet 
zijnde schone grond (SNG) niet worden overschreden en voor alle onderzochte stoffen 
mogen de immissiewaarden bij een geïsoleerde toepassing eveneens niet worden 
overschreden. Voor gebruik op of in de bodem geldt een meldingsplicht bij de ge
meente. Voor gebruik in oppervlaktewater dient een Wvo-vergunning te worden aan
gevraagd bij de waterkwaliteitsbeheerder. Daarnaast geldt voor de toepassing een mi
nimum hoeveelheid van 10.000 ton (1.000 ton voorwegfundering) aaneensluitend in 
een werk, geen vermenging met de bodem, terugneembaarheid indien het werk zijn 
functie verliest en een toepassing volgens de richtlijn IBC-maatregelen. 
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Bijlage 8, blad 1 van 3 

Gemeente Zaanstad 
Verkennend bodemonderzoek Schrijvers-ZZeeheldenbuurt 
te Wormerveer oranjewoud 

Vaststelling toxiciteits- en explosieklasse (conform beleidsregel 4.2-2) fase 1 sanering 

STOF Max. gemeten Max. gemeten 

concentratie concentratie Voorlopige T-klasse F-klasse 

In grond In grondwater klassen 

(mg/kg] lug/l] 

VLUCHTIGE AROMATEN 

benzeen :;::-i!£::-:l$s 3 2 1 

tolueen 

ethylbenzeen 

xylenen (mengsel) ' j . ;;i;9 1 1 1 

o-xylenen 

m-xylenen 

p-xylenen 

naftaleen " : ;:iii : 1 1 0 

PAK-S (OVERIG) 

CHLOORKOOLWATERSTOFFEN 

l.l-Oidiloorethaan 

1.2-dlchlooreUiaan 

1.trichlooretheen 

as-I.Z-dlchlooretheen 

Irans-t .2-dictiloorelheen 

dlchloormethaan 

t.l.t-trlctiloorethaan 

1.1.2-lnchlooremaan 

uichlooretheen 

Irlchloomiethaan 

1.1.2,2-ietrachloorethaan 

tetrachloorettteen 

tetrachloomiethaan 

ORGANISCHE STOFFEN (OVERIG) 

cresol (mengsel) 

(xresol 

nvcresol 

p-cresol 

fenol 

propylbenzeen 

isopropylbenzeen 

n-hexaan 

styreen 

CYANIDEN 

complex 

vrij (blauwzuur) 

ZWARE METALEN 

arseen : : ;:;;H2 3 1 

cadmium 

chroom 54 • ••::U: • :i,B 1 0 

koper tin 0 0 

kwik 

lood 360 

nikkel 

zink 1 0 

Versie 5.03 
(april 2002) 

Aanvullende vragen 

ia nee 

t. Is de locatie zodanig door hoge 

obstakels omgeven dat de wind 

er daardoor beduidend minder 

vat op heeft (bijvoorbeeld hoge 

gebouwen, muren, zandlicha-

men of bossen)? X 

2 Als de ademzone beneden 

maaiveld ligt, Is de hoogte h van 

de ontgraving m verhouding tot 

de (equivalent) diameter d van de 

ontgraving zodanig dat de lucht

verversing duidelijk belemmerd 

wordl (h/d > 0.2 )? 

Hoogte h: 3 

Equivalent diameter d 0.5 

h/d' 6 X 

3 Wordl er voortdurend of regel

matig vlak bl] de verontreinigde 

grond Intensief gewerkt (bij

voorbeeld handmatig grond

werk nabij kabels en leidingen)? X 

Aantal score Ta" 1 

Aantal score "nee" 2 

Verklaring patronen in kolommen maximaal gemeten 

concentraties In grond en/of grondwater 

Gehalle < streefwaarde 

Gehalte > streefwaarde en < interventiewaarde 

Gehalte > interventiewaarde 

Op basis van de beschik
bare gegevens wordt het 
werk als volgt ingedeeld: 

2 T 
1 F 

Bij de vaststelling van de toxiateils- en explosieklasse is ten behoeve van de beoordeling gerekend met de onderstaande f 

H= 3.5 % 

L= 6 % 

iddelde) humus- en lutumgehatten 

BU Bodem en Waler 
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Bijlage 8. blad 2 van 3 

Gemeente Zaanstad 
Verkennend bodemonderzoek Schrijvers-ZZeeheldenbuurt 
te Wormerveer oranjewoud 

Gehanteerde basisgegevens voor vaststelling T- en F-klasse Versie 5.03 
(april 2002) 

STOF streef-

waarde 

grond y 

JmgM. 

interventie, 

waarde 

grond)' 

streef

waarde 

waler)' 

interventie-

waards 

water)' 

Car

cino

geen f 

LDSO 

rat 

oraal 

JnjgM. 

LD50 

rat.Konijn 

percutaan 

LC50 

rat 

Inhalalolr 

[mg/l/4uurl 

Voort, 

klasse 

VLUCHTIGE AROMATEN 

benzeen 

tolueen 

ethylbenzeen 

xylenen (mengsel) 

o-xylenen 

m-xylenen 

p-xylenen 

naftaleen 

PAICS (OVERIG) 

CHLOORKOOLWATERSTOFFEN 

1.1-dictiloorelhaan 

1.2- dlchloorelhaan 

l.i-dichiooretheen 

cis-l.2-dictilooretheen 

tr3ns-t.2-dlchloorotheen 

dlchloormethaan 

1,1.1-trlctiloorelhaan 

t.l.2-irlchloorethaan 

trtchlooretheen 

trichloormethaan 

1.t.2,2-letrachloorethaan 

tetrachlooretheen 

tetracMoormethaan 

ORGANISCHE STOFFEN (OVERIG) 

cresol (mengsel) 

o-cresol 

m-cresol 

p-cresol 

fenol 

propylbenzeen 

isopropylbenzeen 

n-hexaan 

styreen 

CYANIDEN 

complex 

vrij (blauwzuur) 

ZWARE METALEN 

arseen 

cadmium 

chroom 

koper 

kwik 

lood 

nikkel 

zmk 

0.01 d 

0.01 d 

0.03 

0.1 d 

0.1 d 

0,1 d 

0,1 d 

0.05 d 

0.02 

0.02 

0.1 

0.2 

0.2 

0.4 

0.07 

0.4 

0.1 

0,02 d 

0.01 d 

0.002 d 

0.4 

0,05 d 

0.05 d 

0.05 d 

0.05 d 

0,05 d 

0.05 d 

0.05 d 

17.5 

0.3 

18.8 

0.52535 

62 

20.7 

0.224851 

59.5 

16 

73.25 

0.35 

45.5 

17,5 

8.75 

8.75 

8.75 

8.75 

40 

15 

1.4 

0.3 

1 

1 

10 

15 

10 

21 

3.5 

14.28571429 

1.4 

0.35 

5 

5 

5 

5 

14 

8.75 

8.75 

1750 

100 

50 

20 

35.65517241 

7,880254777 

235,6 

109.25 

7.495033113 

371 

96 

376.7142857 

0.2 

7 

4 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.01 

0.1 

7 

7 

0.01 d 

0.01 d 

o.oi d 
0.4 

0.01 

0.01 

24 

6 

0.01 

0.01 d 

0.01 d 

0.2 d 

0,2 d 

0.2 d 

0,2 d 

0.2 d 

0,2 d 

0.2 d 

50 

10 

5 

10 

0.4 

1 

15 

0.05 

15 

15 

65 

30 

1000 

150 

70 

70 

70 

70 

70 

900 

400 

10 

20 

20 

1000 

300 

130 

500 

400 

740 

40-

10 

200 

200 

200 

200 

2000 

70 

70 

600 

300 

1500 

1500 

60 

6 

30 

75 

0.3 

75 

75 

800 

la 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

ia 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

5650 

7530 

5460 

onbekend 

onbekend 

6106 

onbekend 

1780 

onbekend 

725 

670 

onbekend 

200 

770 

2524 

10300 

100 

4290 

1194 

onbekend 

8850 

2800 

onbekend 

121 

2020 

1800 

530 

6040 

2910 

onbekend 

620 

1600 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

77 

11.1 

43.7 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

0.46 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

onbekend 

1 

3 

onbekend 

2 

1 

0 

0 

1 

3 

1 

onbekend 

1 

0 

2 

2 

1 

1 

2 

0 

0 

onbekend 

1 

)- Interventiewaarden gebaseerd op een humus- en lutumpercentages zoals vernield op blad 1 van deze bijlage (d = detectiegrens. a = afgeleide waarde) 

ï zie bijlage 2 van "de Nationale MAC-lijsl 2001" 

BU Bodem en Water 
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Bijlage 8, blad 3 van 3 

Gemeente Zaanstad 
Verkennend bodemonderzoek Schrijvers-ZZeeheldenbuurt 
te Wormerveer oranjewoud 

Gehanteerde basisgegevens voor vaststelling T- en F-klasse (vervolg) 

STOF Damp- Oplos Vlam- Kook LEL MAC-waarde f 

spannlng baarheid punt punt 

bij 20 ,C bl) 20*0 

[mbar] img/l] CC] CC] [VOLUI Ippm] [mg/m3] 

VLUCHTIGE AROMATEN 

benzeen 100 1780 -11 80 1.2 1 3.25 W H 

tolueen 29 500 4 111 1.2 40 150 W 

ethylbenzeen 9.3 152 15 136 1.0 50 215 W H 

xylenen (mengsel) 8.0 191 22 140 1.0 50 210 W H 

o-xylenen 6.7 175 17 144 1.0 50 210 W H 

m-xylenen 8,0 200 25 139 1.1 50 210 W H 

p-xylenen 8.7 198 25 138 1.1 50 210 W H 

naftaleen 0.04 30 79 218 0.9 10 50 

PAK-S (OVERIG) nv.l 0 nv t 450 n vL 0.2 

CHLOORKOOLWATERSTOFFEN 

1.1-dlchloorBthaan 240 5500 -12 57 5.6 100 400 W 

U-dlchloorethaan 87 6000 13 64 6.2 2 7 W 

1.1-dlchlooretlieen 665 2500 -28 32 6.5 5 20 

ds-1,2-dichlooretheen 263 800 n vt 55 nvt 200 790 

trans-t .2-dlchlooretheen 263 600 nvt. 55 nvt 200 790 

dlchloormethaan 470 20000 n.vt 40 nvt 100 350 W 

1.1,1-trfchlooiBthaan 133 500 nv t 74 n v l 100 555 W 

1,1.2-tnchloorethaan 25 4000 nv t 111 n.v.l 10 45 H 

blchlooretheen 77 1100 nv t 87 nv t 35 190 W 

tnchloormethaan 212 8000 nv t 61 n.v.l 1 5 W 

1.1.2.2-ietrachloorethaan 6.6 2900 n.vl 146 n v l 1 7 H 

tetrachlooretheen 18 150 n.v.t 121 nvt. 35 240 H 

tetrachloormethaan 120 800 n.v 1. 77 nvt 0.5 3.2 H 

ORGANISCHE STOFFEN (OVERIG) 

cresol (mengsel) 0.1 22500 84 198 1.0 5 22 H 

o-cresol 0.3 20000 81 191 1.0 5 22 H 

nvcresol 0.05 23500 86 202 1.0 5 22 H 

p-cresol 0.05 24000 86 202 1.0 5 22 H 

fenol 3.2 80000 78 182 1.3 2 6 W H 

propylbenzeen 3.3 60 159 25 120 

Isopropylbenzeen 4.3 50 31 152 0.8 20 100 H 

n-hexaan 160 13 -22 69 1.1 25 90 W 

styreen 6.5 300 31 145 1.1 25 107 W 

CYANIDEN 

complex n v l nv t nvt 5 

vnj (blauwzuur) 492 100000 -8 43 5,4 10 11 H 

ZWARE METALEN 

arseen nvt 0 n.v.t. 615 n v t 0.05 

cadmium nvt. 0 nvt 765 nvt 0.005 W 

nvt. 0 nv t 2672 nvt 0.5 W 

koper nvt. 0 n.vt 2595 nvt 1 

kwik n v.t. 0 nvt 356 nvt 0,05 W 

lood n.vt 0 n.vl 1740 nvt 0.15 W 

nikkel nvt 0 n v l 2837 n v l 1 

zink nv.t 0 nvt 908 nvt 5 

Versie 5.03 
(april 2002) 

f zie "de Nationale MAC-lijst 2001" De toevoeging H duid op een huidlndicalie. bij deze stoffen moeten naast maatregelen legen Inademing ook 

adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen De toevoeging W duid erop dat de MAC-waarde een wettelijke grenswaarde Is. 

die beschouwd moet worden als een uiterste bovengrens die met mag worden overschreden 

BU Bodem en Waler 
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Bijlage 8b, blad 1 van 1 

Gemeente Zaanstad 
Verkennend bodemonderzoek Schrijvers-ZZeeheldenbuurt 
te Wormerveer oranjewoud 

Vaststelling additief blootstellingsrisico obv M02 (conform beleidsregel 4.2-2) 

STOF Max gemeten MAC-waarde Concentratie Bijdrage 

concentrabe IMAC1 in de lucht aan de 

in grond bq maximale MAC-waarde)' 

(C) stofconcenlralie 

10 mg/m3 

Img/ngl |ppm] [ma/m3| |Ca| [Ca /MAC| 

VLUCHTIGE AROMATEN 

benzeen 1 3.25 W H 

tolueen 40 150 W 

ethylbenzeen 50 215 W H 

xylenen (mengsel) 50 210 W H 

o-xylenen 50 210 W H 

m-xylenen 50 210 W H 

p-xylenen 50 210 W H 

naftaleen L i 10 50 0.000011 0,0000 

PAICS (OVERIG) 14 0.2 0.00014 0.0007 

CHLOORKOOLWATERSTOFFEN 

i.i-dtchloorethaan 100 400 W 

1,2-dichloorethaan 2 7 W 

1.1-dichlooretheen 5 20 

os-I .2-dichlooreUieen 200 790 

lrans-1.2-d]Chloorelheen 200 790 

dlchloormethaan 100 350 W 

1.1,1-lnchloorethaan 100 555 W 

1.1.2-lnchloorethaan 10 45 H 

tnchlooretheen 35 190 W 

tnchloormethaan 1 5 W 

1.1,2,2-letrachloorelhaan 1 7 H 

tetrachlooretheen 35 240 H 

letrachloonnethaan . 2 12.6 H 

ORGANISCHE STOFFEN (OVERIG) 

cresd (mengsel) 5 22 H 

o-cresol 5 22 H 

m-cresol 5 22 H 

p-cresd 5 22 H 

fenol 2 8 H 

propylbenzeen 25 120 

isopropylbenzeen 20 100 H 

n-tiexaan 25 90 W 

styreen 25 107 W 

CYANIDEN 

complex 5 

vnj (blauwzuur) 10 11 H 

ZWARE METALEN 

arseen 21 0.05 0.00021 0.0042 

cadmium 0.005 W 

chroom 0.5 W 

koper 320 1 0.0032 0.0032 

kwik 0,87 0.05 W 0.0000087 0.0002 

lood 360 0.15 W 0.0036 0,0240 

nikkel 29 1 0.00029 0,0003 

zink 620 5 0,0062 0.0012 

Versie 2.0 
(|u!l2001) 

Toelichting 

De berekening van het additief blootsteOmgs-

risico vindt plaats aan de hand van Beleids

regel 4 2-2 "Wijze van beoonJelen van bloot

stelling aan toxische stoffen bij werken in of 

mei verontreinigde grond of verontreinigd 

grondwatei" Bij deze berekening wordt uitge

gaan van een maximale stofbelasting in de 

omgevingslucht van 10 mg/m3 Op deze wijze 

kan via de vastgestelde concentraties omre

kening plaatsvinden naar een maximale con

centratie van de betreffende component in 

de lucht. Door te delen door de MAC-waarde 

kan de bijdrage worden berekend per compo

nent 

Wanneer overschnjdmg van de factor 0,2 

plaatsvindt is er sprake van een additief 

blootslellingsnsico en dient voor die compo

nenten die de hoogste bijdrage leveren aan die 

overschnjdmg de veiligheidsklasse bepaald te 

worden 

)' zie "de Nationale MAC-lijsl 2001" De toevoeging 

H duid op een huidindicatie bij deze sloffen 

moeten naast maatregelen legen inademing ook 

adequate maatregelen Ier voorkoming van huidcontact 

worden genomen De toevoeging W duid erop dat 

de MAC-waarde een wettelijke grenswaarde is, 

die beschouwd moet wortlen als een uiterste 

bovengrens die met mag worden overschreden 

0.0338 

Er is geen sprake van een additief blootstellingsrisico 
BU Bodem en Water 
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