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1 Samenvatting

Onderdeel Omschrijving

Onderzoekslocatie Nedmag locatie WHC-1 te Borgercompagnie

Uitgevoerd onderzoek Nul- en bodemonderzoek grond en grondwater geplande uitbreiding

Opdrachtgever Nedmag Industries Mining & Manufacturing B.V.

Contactpersoon opdrachtgever

Aanleiding Uitbreiding van de Nedmag productielocatie WHC-1 en de daarbij
behorende eis uit de vergunning in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingswet (Wabo).

Doel Het verkrijgen van een toetsingsgrondslag met het oog op de mogelijke
toekomstige bodemverontreiniging voortvloeiend uit de geplande
bedrijfsactiviteiten na uitbreiding van de locatie.

Resultaten grond Maximaal licht verhoogde gehalten aan de onderzochte stoffen
aangetoond.

Resultaten grondwater Maximaal licht verhoogde concentraties aan onderzochte stoffen
aangetoond.

Conclusie - Met het uitgevoerde bodemonderzoek is een toetsingsgrondslag
verkregen ter plaatse van de geplande uitbreiding van de locatie.

Rapport opgesteld door

Projectnummer Antea Nederland B.V. 14207-416116

Contactpersoon Antea Nederland B.V.
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2 Conclusies

2.1 Conclusies

In het uitgevoerde bodemonderzoek is de nulsituatie van de milieuhygiënische bodemkwaliteit
ter plaatse van de geplande uitbreiding van de locatie WHC-1 op terreindeel 3 vastgelegd.

Grond 0-onderzoek

In de grond ter plaatse van deellocatie 3 zijn licht verhoogde gehalten aan kwik en lood
aangetroffen, de overige onderzochte parameters zijn niet verhoogd gemeten. Op het maaiveld
en in de opgeboorde grond zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen.

Grondwater

De grondwaterstand is tijdens het onderzoek gemeten op 1,33 m -mv. In het grondwater ter
plaatse van de geplande uitbreiding (peilbuis 38) zijn licht verhoogde concentraties aan koper,
nikkel en barium gemeten.
Daarnaast is er in het grondwater van peilbuis 38 een concentratie van 40 mg/l aan chloride en
een zuurgraad van 5,1 gemeten. De zuurgraad is niet afwijkend ten opzichte van de uitgevoerde
veldmetingen.

De toetsingsgrondslag voor grond- en grondwater is hiermee verkregen.

Voornoemde conclusies zijn gebaseerd op de zintuiglijke waarnemingen en de analyseresultaten
van dit onderzoek.
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3 Bestaande gegevens

3.1 Algemeen

Bij toepassing van de NEN 5740 moet een hypothese worden opgesteld omtrent de aan-/
afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele verontreinigingen. Ten behoeve
van het opstellen van een hypothese dient een vooronderzoek te worden uitgevoerd
overeenkomstig de NEN 5725 (Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend
en nader onderzoek).

Op basis van de verzamelde basisinformatie en de aanleiding van het onderzoek is gekozen voor
een beperkt vooronderzoek.

Aansluitend is informatie verzameld over de volgende aspecten van de locatie:
- voormalig gebruik;
- huidig gebruik;
- toekomstig gebruik.

Per onderdeel zijn één of meerdere informatiebronnen geraadpleegd. De verzamelde informatie
is vastgelegd per bron en weergegeven in de volgende paragrafen.

3.2 Terreinbeschrijving

De uitbreiding vindt plaats aan de zuidzijde van de productielocatie WHC-1. Het te onderzoeken
terrein van in totaal ruim 10.000 m2 groot is onderverdeeld in drie deelgebieden door de
opdrachtgever omdat deel 1 (ca. 3.907 m2) reeds deel uitmaakt van de locatie (ligt binnen het
huidige hekwerk). Op deel 1 bevinden zich bedrijfsonderdelen en opstallen van de opdracht-
gever. Daarnaast ligt deelgebied 2 (ca. 2.709 m2) dat wel deel uitmaakt van de huidige inrichting
maar dat buiten het hekwerk gelegen is. Op dit terrein bevindt zich een weg met halfverharding
(gebroken asfalt). Het terrein dient nu deels voor houtopslag en overige materialen. Er wordt
veel hout verzaagd. Deelgebied 3 (ca. 3.542 m2) wordt momenteel gehuurd van de eigenaar van
het terrein en is in agrarisch gebruik. De huidige onderzoekslocatie betreft deelgebied 3.

De situering van de onderzoekslocatie is weergegeven op de tekening 416116-S3.

3.3 Voormalig, huidig en toekomstig gebruik

De aanleiding tot het bodemonderzoek is de uitbreiding van de Nedmag productielocatie WHC-1
en de daarbij behorende eis uit de vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingswet (Wabo). Met als doel het verkrijgen van een toetsingsgrondslag met het oog op de
mogelijke toekomstige bodemverontreiniging voortvloeiend uit de geplande bedrijfsactiviteiten
na uitbreiding van de locatie. De onderzoekslocatie is momenteel in gebruik als agrarisch gebied
maar zal in de toekomst deel gaan uitmaken van een zoutwinning productielocatie.
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Onderzoeksterrein

Bodemloket
Via het bodemloket is informatie opgevraagd omtrent de bekende verdachte (historische)
activiteiten. Hieruit blijkt dat er bij de provincie Groningen en gemeente Veendam geen
bodemonderzoeken of andere gegevens bekend zijn over de onderzoekslocatie. Wel is de
onderzoekslocatie aangrenzend gelegen aan een zoutwinning productielocatie.

Bodemkwaliteitskaart (BKK)
Volgens de bodemkwaliteitskaart van de provincie Groningen valt de locatie in de zone 1
(buitengebied). Hier kunnen licht verhoogde gehalten aan zware metalen, PCB’s PAK en
minerale olie voorkomen.

Overige historische gegevens
Tijdens de uitvoering van het historisch onderzoek zijn geen gegevens gevonden over de
verbranding of stort van afval, (her)gebruik van grond of andere bouwmaterialen, het
(voormalige) gebruik van asbest, verkaveling, (sloot)dempingen, ontgrondingen, aanvullingen,
afzetting van bodemvreemd materiaal, de verwachting ten aanzien van archeologische waarden,
de verwachting van niet gesprongen explosieven en onbetrouwbaarheden of tegenstrijdigheden.

Omgeving

Bodemonderzoeken
De uitbreiding vindt plaats aan de zuidzijde van de zoutwinning productielocatie WHC-1. Het te
onderzoeken terrein van in totaal ruim 10.000 m2 groot is onderverdeeld in drie deelgebieden
door de opdrachtgever. Het huidige bodemonderzoek richt zich op deelgebied 3.

Ter plaatse van de naastgelegen deelgebieden 1 en 2 is de zoutwinning productielocatie WHC-1,
dat in beheer is van de opdrachtgever, gesitueerd. Ter plaatse van deelgebied 1 en 2 zijn enkele
bodemonderzoeken/monitoringen/saneringen bekend die door de opdrachtgever zijn verstrekt.
Deze zijn beschreven in de volgende rapportages:

1. Notitie BRPT-89.868 Rapportage Inventarisatie historische gegevens bedrijfsterreinen.
2. Monitoring grondwater WHC-1 2016 WHC-1, Antea Group kenmerk 410332.

3. Plan van Aanpak mining locatie WHC-1, Iwaco, 1 september 1994.

4. Evaluatie grondsanering mining locatie WHC-1, Iwaco, 1 september 1994.

Uit de voorgaande onderzoeken blijkt dat er ter plaatse van deelgebieden 1 en 2 (zoutwinning
productielocatie WHC-1) verontreinigingen met barium en minerale olie aanwezig zijn. Deze
verontreinigingen zijn deels gesaneerd waarbij restverontreinigingen zijn achtergebleven. Deze
restverontreinigingen zijn momenteel nog onvoldoende in kaart gebracht. Wel is bekend dat
deze verontreinigingen zich naar verwachting niet hebben uitgebreid/zijn gesitueerd ter plaatse
van deellocatie 3 (de huidige onderzoekslocatie).
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3.4 Onderzoeksopzet

Het nulsituatie bodemonderzoek is uitgevoerd met als richtlijnen de NEN 5740/A1: 'Bodem -
Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek' (februari 2016).
0-onderzoek in verband met het verkrijgen van de toetsingsgrondslag.

0-situatie
Het 0-onderzoek richt zich primair op de geplande potentieel verontreinigende activiteiten. Ter
plaatse van deellocatie 3 wordt de geplande locatie aangelegd (asfaltverharding), er zijn echter
geen potentieel verontreinigde deellocaties bekend omdat de opslag van stoffen en geplande
boorputten op deellocatie 1 en 2 gepland zijn. Derhalve is deze deellocatie als onverdacht gebied
onderzocht.

Omdat er na de uitbreiding op de locatie mogelijk boorwerkzaamheden gepland zijn waarbij
boorspoeling (minerale olie/barium) en chemicaliën met zware metalen worden gebruikt is voor
het 0-onderzoek gekozen voor analyse op het standaardpakket grond. Vanwege het geplande
productieproces wordt de peilbuis eveneens geanalyseerd op chloride.

Eerdere verontreinigingen
Op de deellocatie 1 bevinden zich bekende olieverontreinigingen die in het verleden reeds
gesaneerd zijn en deels worden beheerst (monitoring grondwater). Voor zover bekend zijn deze
verontreinigingen niet aanwezig ter plaatse van de huidige onderzoekslocatie (deelgebied 3).
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4 Verrichte werkzaamheden

De posities van de boringen en de peilbuizen zijn ingemeten en weergegeven op de tekening
die als bijlage bij dit onderzoek is gevoegd. De veldwerkzaamheden en het verrichte
laboratoriumonderzoek zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Er zijn ter plaatse van
deellocatie 3 in totaal 13 boringen verricht en 1 peilbuis geplaatst.

De nummering van de boringen bestaat voor deelgebied 3 uit de boringen 32 t/m 44.

Tabel 4.1: Uitgevoerde veldwerkzaamheden en chemische analyses

Locatie Boring
(diepte, m -mv.)

Peilbuis
(filter, m -mv.)

Laboratoriumanalyse

Totaal 32 (0,50)
33 (0,50)
34 (2,00)
35 (0,50)
36 (0,50)
37 (2,00)
38 (2,80)
39 (0,50)
40 (0,50)
41 (0,50)
42 (0,50)
43 (0,50)
44 (2,00)

38 (1,70-2,70) Grond
2x Standaardpakket incl. LUOS (1)

Grondwater
1x Standaardpakket grondwater (1)

1x Chloride

Toelichting
1) voor de samenstelling van het standaardpakket wordt verwezen naar de bijlage 'Toelichting op bodemonderzoek'.
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5 Onderzoeksresultaten

5.1 Resultaten veldwerk

Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen.

De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met de bijbehorende veldwaarnemingen
zijn opgenomen in de bijlage 'Profielbeschrijvingen en veldwaarnemingen'. Uit de profiel-
beschrijvingen blijkt dat de bodem tot de maximale boordiepte van 2,8 m -mv. uit matig fijn
zand bestaat.

In de opgeboorde grond zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Er zijn geen
overige waarnemingen gedaan die mogelijk kunnen duiden op bodemverontreinigingen.

De grondwatergegevens zijn weergegeven in de onderstaande tabel 'Veldgegevens grondwater'.

Tabel 5.1: Veldgegevens grondwater

Peilbuis
(filter, m -mv.)

Grondwaterstand
(m -mv.)

Belucht? pH
(-)

EC
(µS/cm)

Troebelheid
(NTU)

38 (1,70-2,70) 1,33 nee 5,10 302 0

De troebelheid is niet afwijkend van een natuurlijke situatie. De zuurgraad (pH) en het elektrische
geleidingsvermogen (EC) wijken niet af van een natuurlijke situatie.

5.2 Resultaten laboratoriumonderzoek

Algemeen
Een toelichting op het toetsingskader en de analyseresultaten van de onderzochte grond- en
grondwatermonsters is gegeven in de bijlage 'Toelichting op bodemonderzoek'.

Grond
In de tabel 5.2 zijn de parameters weergegeven, die de betreffende achtergrond- of interventie-
waarde overschrijden. Voor de parameters die de achtergrondwaarden overschrijden wordt
daarnaast aangegeven of ze een index hebben groter dan 0,5. In de laatste kolom is een conclusie
op monsterniveau weergegeven voor zowel de Wet bodembescherming (Wbb) als het Besluit
bodemkwaliteit (Bbk).
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Tabel 5.2: Overschrijdingstabel grond

Monster Boring Waarneming Overschrijdingen Conclusie

(m -mv.) (m -mv.) > AW
(i <= 0,5)
licht

> AW & <= I
(0,5 < i <= 1)
matig

> I
(i > 1)
sterk

MM-3-1
(0,00-0,50)

32 (0,00-0,50),
35 (0,00-0,50),
37 (0,00-0,50)

- Kwik,
Lood

- - Wbb: Voldoet aan
achtergrondwaarde,
Bbk : Voldoet aan
achtergrondwaarde

MM-3-2
(0,00-0,50)

39 (0,00-0,50),
40 (0,00-0,50),
44 (0,00-0,40)

- Kwik,
Lood

- - Wbb: Voldoet aan
achtergrondwaarde,
Bbk : Voldoet aan
achtergrondwaarde

Toelichting
- : geen veldwaarneming/geen overschrijding
AW, I, i : AW = achtergrondwaarde, I = interventiewaarde, i = index, zie bijlage ‘Toelichting op bodemonderzoek’

voor uitleg bij AW, I en index
* : geen index te bepalen door ontbreken van achtergrond- of interventiewaarde

Grondwater
In de onderstaande tabel zijn de parameters weergegeven, die de betreffende streef- of
interventiewaarde overschrijden. Voor de parameters die de streefwaarden overschrijden wordt
daarnaast aangegeven of ze een index hebben groter dan 0,5. De laatste kolom is een conclusie
op monsterniveau.

Tabel 5.3: Overschrijdingstabel grondwater

Monster Peilbuis Overschrijdingen Conclusie

(filter, m -mv.) > S
(i <= 0,5)
licht

> S & <= I
(0,5 < i <= 1)
matig

> I
(i > 1)
sterk

38-1-1 (1,70 - 2,70) Nikkel,
Koper,
Barium

- - Overschrijding
streefwaarde

Toelichting
- : geen overschrijding
S, I, i : S = streefwaarde, I = interventiewaarde, i = index, zie bijlage ‘Toelichting op bodemonderzoek’ voor

uitleg bij S, I en index
* : geen index te bepalen door ontbreken van streef- of interventiewaarde
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Voorlopige veiligheidsklasse
In de onderstaande tabel is de voorlopige veiligheidsklasse weergegeven op monsterniveau
zoals bepaald op basis van de bekende gegevens en onderzoeksresultaten conform de
CROW-publicatie 132.

Tabel 5.5: Voorlopige veiligheidsklasse monsterniveau

Locatie veiligheidsklasse Veiligheidsklasse met maatgevende stof

T F

MM-3-1 (grond) Geen Geen

MM-3-2 (grond) Geen Geen

38-1-1 (grondwater) Geen Geen

5.3 Verontreinigingssituatie

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de zandige bovengrond ter plaatse van de
onderzoekslocatie (deelgebied 3) licht verhoogde gehalten aan kwik en lood bevat. Het
grondwater van peilbuis 38 is maximaal licht verontreinigd met nikkel, koper en barium.
Daarnaast is in het grondwater van peilbuis 38 een concentratie van 40 mg/l aan chloride
gemeten en een zuurgraad van 5,1. De zuurgraad is niet afwijkend ten opzichte van de
uitgevoerde veldmetingen.
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Verkennend bodemonderzoek

Nedmag locatie WHC-1 te Borgercompagnie

projectnummer 416116.03

21 april 2017, revisie 00

Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden en strategieën
en betrouwbaarheid/garanties

Betrouwbaarheid/garanties
Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs
bemonsteren van al dan niet verdachte bodemlagen. Hoewel Antea Group conform de
toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving handelt, 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 bodemonderzoek.

Het vorenstaande betekent dat Antea Group geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien van
mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Antea Group
uitgevoerde bodemonderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op
te nemen met uw aanspreekpunt binnen Antea Group.

In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde
bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie
is Antea Group wel afhankelijk van deze bronnen, waardoor Antea Group niet kan instaan voor
de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie.

Certificatie/accreditatie
Antea Group is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid van de Vereniging
Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB).

Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-
proces-certificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). Antea Group is volgens
dit SIKB-procescertificaat gecertificeerd en erkend. Eventuele afwijkingen van de
beoordelingsrichtlijn zijn in voorliggend rapport vermeld. In de bijlage 'Verantwoording
uitvoering onderzoek BRL 2000' staan de namen en parafen van de veldmedewerkers die de
kritische functies binnen het veldwerk hebben uitgevoerd.

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

De onderzochte locatie is niet in eigendom van Antea Group of gerelateerde zusterbedrijven.

De in het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater laat Antea Group
verrichten door een RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de
analyses consequent de juiste en vastgelegde procedures worden gehanteerd zodat de
analyseresultaten een hoge betrouwbaarheid hebben. Voor de analyses geldt dat deze conform
het Accreditatieschema (AS)3000 zijn uitgevoerd. De analyseresultaten zijn gevalideerd getoetst
middels BOTOVA.

Toepassing grond
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 mogelijk niet. Afhankelijk van de omvang van de af te voeren partij(en) grond
en de eisen die door de acceptant of het bevoegd gezag ter plaatse van de nieuwe
toepassingslocatie worden gesteld (bijvoorbeeld aanwezigheid van een bodemkwaliteitskaart
met bijbehorend bodembeheerplan), dient de grond eventueel nog conform de richtlijnen van
het Besluit bodemkwaliteit te worden onderzocht.
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Asbest
Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem geen
onderdeel uitmaakt van onderzoek dat door Antea Group volgens de NEN 5740 is uitgevoerd. Als
tijdens het veldwerk in de bodem asbestverdachte materialen zijn opgemerkt, dan komt dit in de
profielbeschrijvingen en de conclusies naar voren. Specifiek onderzoek naar de aanwezigheid van
asbest in de bodem dient volgens de NEN 5707 'Inspectie, monsterneming en analyse van asbest
in de bodem' te zijn uitgevoerd.

Toelichting op het uitgevoerde onderzoek

Verkennend bodemonderzoek (0-onderzoek)
Verspreid over de onderzoekslocatie zijn boringen verricht. De opgeboorde grond is beoordeeld
op het voorkomen van verontreinigingen, beschreven en bemonsterd.

De peilbuis is direct na plaatsing grondig afgepompt en minimaal één week later, na nogmaals
goed afpompen, bemonsterd voor laboratoriumonderzoek. Voorafgaand aan de bemonstering is
de grondwaterstand opgenomen en zijn de zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen
(EC) en de troebelheid gemeten.

De grond is onderzocht op het standaard stoffenpakket. Dit betreft analyses op:
o zware metalen (barium, cadmium, kobalt, molybdeen, koper, kwik, lood, nikkel en zink);
o polychloorbifenylen (PCB's; som 7);
o minerale olie (GC; inclusief voorbehandeling);
o polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK-totaal, 10 stuks volgens VROM);
o percentages lutum, organische- en droge stof.
De selectie van de grond(meng)monsters is gebaseerd op monsterdiepte, bodemtype en
veldwaarnemingen.

Het grondwater is onderzocht op het standaard stoffenpakket. Dit betreft analyses op:
o zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink);
o vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, xylenen, styreen en ethylbenzeen) en naftaleen;
o vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl);
o minerale olie (GC).

Bepaling veiligheidsklassen

De uit te voeren werkzaamheden in verontreinigde grond dienen te worden uitgevoerd met in
acht name van de risicoklassen, vastgesteld aan de hand van de CROW-publicatie 132 en zijn
nader ingevuld via branchepublicaties. Vooral hetgeen in branchepublicaties is aangegeven wordt
door de Arbeidsinspectie beschouwd als 'de stand der techniek' en dient derhalve zorgvuldig te
worden nagekomen.

In de genoemde beleidsregels wordt het handvat gegeven op basis waarvan een verdeling kan
worden gemaakt tussen werken met een hoog en werken met een laag risico. Daarnaast wordt
een onderscheid gemaakt tussen toxiciteitsrisico's (T-klassen) en brand- c.q. explosierisico's
(F-klassen). Er zijn vier T-klassen en twee F-klassen gedefinieerd. De risicoklassen zijn enerzijds
gebaseerd op de schadelijke vermogens van de verontreinigende componenten (LD50,
carcinogeniteit en grenswaarde) en voor de F-klassen op het vlampunt van de componenten.
Anderzijds zijn deze risicoklassen gebaseerd op de kans dat stoffen zich in hoge mate in de
werkomgeving openbaren.
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Conform de CROW-publicatie 132 zijn op basis van de analyseresultaten de veiligheidsklassen
vastgesteld. Indien een overschrijding van de interventiewaarde is aangetoond, is de
bijbehorende T- en F-klasse bepaald. Indien geen gemeten gehalten aan onderzochte parameters
de betreffende interventiewaarden overschrijden, worden de veiligheidsklassen bepaald aan de
hand van de classificatie van de bodem conform het Besluit bodemkwaliteit. Indien de grond
voldoet aan de Achtergrondwaarde of de klasse Wonen uit dit besluit, dan is het treffen van
veiligheidsmaatregelen in relatie tot verontreinigde grond niet noodzakelijk. Indien de grond
voldoet aan de klasse Industrie dan wel geclassificeerd wordt als Niet toepasbaar (en het gehalte
is kleiner dan de interventiewaarde), dan is de basisklasse van toepassing.

De indeling voor toxische en brandbare stoffen kan echter maar beperkt recht doen aan de
uiteenlopende niveaus van risico's. De indeling is zo opgesteld dat met redelijke zekerheid kan
worden gesteld dat de beoordeling aan de veilige kant ligt, waardoor de (wettelijke)
grenswaarden voor inademing niet overschreden worden en geen voor de gezondheid risicovolle
situaties zullen optreden.

De veiligheidsklasse die in dit onderzoek is vastgesteld, betreft de voorlopige veiligheidsklasse. Bij
het vaststellen van de voorlopige veiligheidsklasse zijn aannamen gedaan met betrekking tot de
omstandigheden tijdens de uitvoer van de werkzaamheden. Deze zijn hieronder toegelicht.

Aanname geen open vuur
Onder open vuur wordt een situatie verstaan waarbij vuur, een vlam of een vonk aanwezig is of
kan ontstaan. Bij de bepaling van de veiligheidsklasse F is in dit onderzoek uitgegaan van een
situatie zonder open vuur. Dit resulteert in een maximale voorlopige veiligheidsklasse van 1F
indien de omgevingstemperatuur tijdens het werk hoger is dan het vlampunt van de betreffende
stof. Indien de omgevingstemperatuur tijdens het werk lager is dan het vlampunt van de
betreffende stof is er geen brand c.q. explosierisico.

Aanname omgevingstemperatuur
De omgevingstemperatuur (temperatuur van de buitenlucht) tijdens de uitvoer van de
werkzaamheden is van belang bij het bepalen van de kans op brand c.q. explosie en de daarbij
behorende veiligheidsklasse F. Bij de bepaling van de veiligheidsklasse F is in dit onderzoek
uitgegaan van een omgevingstemperatuur van 18 °C. Dit komt overeen met de gemiddelde
dagtemperatuur in juli (bron: KMNI). Deze aanname leidt ertoe dat gecombineerd met de
aanname van geen open vuur, stoffen met een vlampunt van maximaal 18 graden (bijvoorbeeld
1,2-dichloorethaan, vlampunt 13 °C) tot voorlopige veiligheidsklasse 1F kunnen leiden en stoffen
met een hoger vlampunt (bijvoorbeeld ethylbenzeen en xylenen, vlampunt 21 °C) tot geen
veiligheidsklasse leiden.

In het kader van artikel 5 van het Bouwprocesbesluit-Arbeidsomstandighedenwet c.q. het
Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 2.23 t/m 2.39), dient door de opdrachtgever een
veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) te worden uitgewerkt. Het doel van het V&G-plan is
het informeren van alle betrokken personen en instanties over de mogelijke risico's voor
veiligheid en gezondheid als gevolg van de uitvoering van het werk. Daarnaast worden betrokken
personen en instanties geïnformeerd over de te nemen maatregelen ten behoeve van de
veiligheid en gezondheid. De maatregelen die dienen te worden genomen zijn beschreven in de
CROW-publicatie 132 en worden bepaald door de hoogst gevonden T- en F-klasse.

Wanneer het werk een geraamde duur van meer dan 30 mensdagen beslaat en er meer dan 20
werknemers op de locatie tegelijk werkzaam zijn, of indien de geraamde duur van het werk meer
dan 500 mandagen beslaat, dan dient eveneens via een kennisgeving aan de Arbeidsinspectie het
voornemen tot het tot stand brengen van het werk te worden gemeld.
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De aannemer dient voorafgaand aan de uitvoering van de sanering een V&G-plan
(uitvoeringsfase) c.q. een saneringsdraaiboek te overleggen. Eén en ander dient in overleg met
de Arbeidsinspectie en haar gecertificeerde Arbodienst te geschieden.

De reeds vastgestelde (voorlopige) veiligheidsklassen (risicoklassen) conform de CROW-publicatie
132 vormen een vast onderdeel van het V&G-plan. Daarnaast dient ook aandacht te worden
besteed aan overige risico's en voorschriften. De rapportage ten aanzien van de veiligheids- en
gezondheidsaspecten worden vastgelegd in het V&G-dossier.

Toelichting op de toetsingskaders

Toetsingskader achtergrond-, streef- en interventiewaarden
Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen achtergrond-, streef- en interventiewaarden en
hun betekenis ingegaan.

Bij de toetsing wordt een uitspraak gedaan op parameterniveau én op monsterniveau. Met
betrekking tot het bepalen van de achtergrondwaarden kan in sommige gevallen de overall-
conclusie op monsterniveau afwijken ten opzichte van de conclusie op parameterniveau als
gevolg van de toetsregel die in artikel 4.2.2 van de Regeling bodemkwaliteit staat. In dit artikel
wordt beschreven wat onder het overschrijden van de achtergrondwaarden wordt verstaan.

De achtergrondwaarden (AW) zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele
bodemkwaliteit en geven de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond'
wordt genoemd. Deze achtergrondwaarden zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze
voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen
belasting door lokale verontreinigingsbronnen aanwezig wordt geacht. De streefwaarde (S) geeft
het concentratieniveau in grondwater aan waarboven wel en waaronder geen sprake is van een
aantoonbare verontreiniging.

De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater
aan waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft, in
ernstige mate kunnen zijn verminderd. In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval van
ernstige bodemverontreiniging, indien de gemiddelde concentratie aan één stof de
interventiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m³ grond/slib of voor het grondwater in
tenminste 100 m³ bodemvolume. Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een
eventuele overschrijding van de interventiewaarde zich voordoet kan in een eerste onderzoek
meestal nog geen betrouwbare uitspraak worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de
resultaten van dit eerste onderzoek dan ook geen conclusies worden getrokken ten aanzien van
het al dan niet ernstig zijn van het verontreinigingsgeval.

Bij de getoetste waarden is tevens een index opgenomen.
Deze index is als volgt berekend: Index = (GSSD - AW (of S) ) / (I - AW (of S) ). Een negatieve
waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD) lager is dan de
achtergrondwaarde. Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de
interventiewaarde. Een index tussen de 0 en 0,5 betekent dat de gestandaardiseerde
meetwaarde (ver) onder de interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de
gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt. Afhankelijk van de
specifieke situatie geeft dit mogelijk aanleiding tot het uitsplitsen van een mengmonster en/of
het uitvoeren van een nader onderzoek. Met een nader bodemonderzoek kunnen de ernst en de
spoedeisendheid van het geval worden vastgesteld. Een nader onderzoek kan worden uitgevoerd
als er een duidelijke indicatie bestaat dat sprake is van een geval van ernstige
bodemverontreiniging.
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Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de
interventiewaarden worden overschreden. Als een verontreiniging zich zodanig in een ander
milieucompartiment (bijv. het grondwater) of objecten (bijv. consumptiegewassen) verspreidt
dat daar schadelijke effecten kunnen optreden, is er sprake van een geval van ernstige
bodemverontreiniging. Ook als het bij puntbronnen van verontreinigingen (bijv. op grond van
berekeningen) waarschijnlijk is dat zonder maatregelen op korte termijn (binnen maximaal
enkele maanden) een verontreiniging van eerder genoemde 25 of 100 m³ bodemvolume kan
optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

Bij de toetsing worden de gemeten gehalten in grondmonsters aan de hand van geanalyseerde of
geschatte gehalten organisch stof en lutum gevalideerd omgerekend middels BOTOVA naar
zogenaamde standaardbodemcondities (bodem met 10% organische stof en 25% lutum). Indien
de gehalten of concentraties in grond- en grondwatermonsters lager zijn dan de gerapporteerde
rapportagegrens worden deze gevalideerd herberekend middels BOTOVA tot een
gestandaardiseerde meetwaarde (gerapporteerde rapportagegrens maal 0,7). Deze
gestandaardiseerde meetwaarden (GSSD) worden vergeleken met de normwaarden.

Barium
In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 is aangegeven dat de norm voor barium tijdelijk is
ingetrokken. Gebleken is namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het
gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogde bariumgehalten
ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte
worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg ds
(voor standaardbodem). Analyses op barium dienen wel nog te worden uitgevoerd, maar de
resultaten hoeven dus niet meer getoetst te worden, tenzij een duidelijke antropogene bron
aanwezig is. Het gemeten gehalte aan barium is conform de circulaire bodemsanering per 1 juli
2013, getoetst aan de voormalige interventiewaarde. Dit in verband met het voor deze
parameter aanwezig zijn van een aanwijsbare antropogene bron.

Omdat op de locatie boorspoeling is gebruikt/wordt gebruikt is sprake van een aanwijsbare
antropogene bron. Daarom dient het gehalte aan barium wel getoetst te worden.

Toetsingskader Besluit bodemkwaliteit
De gemeten gehalten in een partij grond worden getoetst aan de maximale waarden en
rekenregels uit het Besluit- en de Regeling bodemkwaliteit, specifiek de regels die gelden voor
het volgens het generieke kader toepassen op landbodem. De mate van overschrijden van de
bovengenoemde maximale waarden bepaalt tot welke klasse een toe te passen partij grond of de
ontvangende landbodem behoort. Deze classificatie is echter alleen mogelijk indien de
monsterneming en het laboratoriumonderzoek zijn uitgevoerd door bij regeling van Onze
Ministers bepaalde methoden alsmede door een persoon of instelling die daarvoor beschikt over
een erkenning.

De op basis van de bovenstaande maximale waarden in te delen klassen zijn:

Achtergrondwaarde
De landbodem dan wel een toe te passen partij grond wordt geclassificeerd als 'altijd toepasbaar'
(oftewel schoon), wanneer de gemeten gehalten de achtergrondwaarden niet overschrijden. In
artikel 4.2.2 van de Regeling is beschreven wat onder het overschrijden van de
achtergrondwaarden wordt verstaan.
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Kwaliteitsklasse 'wonen'
De kwaliteit van een partij grond die op landbodem wordt toegepast, wordt beoordeeld als de
kwaliteitsklasse 'wonen', wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde
achtergrondwaarden overschrijden maar lager zijn dan de maximale waarden voor de
bodemkwaliteitsklasse 'wonen' (zie artikel 4.4.1 van de Regeling). De kwaliteit van de
ontvangende landbodem wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'wonen', wanneer de gemeten
gehalten de bovengenoemde achtergrondwaarden overschrijden maar lager zijn dan de
maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'wonen'. In artikel 4.10.2 van de Regeling is
beschreven wat onder het overschrijden van de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse
'wonen' wordt verstaan.

Kwaliteitsklasse 'industrie'
De kwaliteit van de ontvangende landbodem alsmede van een partij grond die op landbodem
wordt toegepast, wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'industrie' wanneer de gemeten
gehalten de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 'wonen' overschrijden, maar lager zijn
dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'industrie' (zie artikel 4.4.1 en 4.10.2
van de Regeling).

Niet toepasbare grond
Wanneer de gemeten gehalten in een partij grond de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse
'industrie' overschrijden (en wordt geclassificeerd als 'niet toepasbaar > industrie' of 'niet
toepasbaar > interventiewaarde'), dan komt deze grond niet in aanmerking voor hergebruik
volgens het generieke toetsingskader of verwerking in een grootschalige bodemtoepassing. In dat
geval dient te worden nagegaan of mogelijk wordt voldaan aan de voorwaarden voor het
gebiedsspecifieke toetsingskader (art. 44 t/m 53 van het Besluit).
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Bijlage 2 Profielbeschrijvingen en
veldwaarnemingen
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Bijlage 3 Toetsing grondmonsters aan Wet 
bodembescherming
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Analyseresultaten grond MM-3-1 MM-3-2

Boringnummer 32, 35, 37 39, 40, 44
Monstertraject (m -mv) 0,00-0,50 0,00-0,50
Analysedatum 22-03-2017 22-03-2017
Monsterconclusie Wbb Voldoet aan achtergrondwaarde Voldoet aan achtergrondwaarde

BODEMKUNDIG 

Droge stof  % 79,10 73,00
Lutum % ds 2,0 2,5
Organische stof % ds 8,4 13,3

METALEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

Barium mg/kg ds 49 190(6) 43 157(6)

Cadmium mg/kg ds < 0,2 0,200 -0,03 < 0,2 0,200 -0,03
Kobalt mg/kg ds < 3 7 -0,05 < 3 7 -0,05
Koper mg/kg ds 19 32 -0,05 20 29 -0,07
Kwik mg/kg ds 0,21 0,290 0,00 0,22 0,290 0,00
Lood mg/kg ds 58 82 0,07 59 76 0,05
Molybdeen mg/kg ds < 1,5 1,100 0,00 < 1,5 1,100 0,00
Nikkel mg/kg ds < 4 8 -0,42 < 4 8 -0,42
Zink mg/kg ds 29 59 -0,14 27 49 -0,16

PAK Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

Anthraceen mg/kg ds < 0,05 0,040 < 0,05 0,030

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds < 0,05 0,040 0,054 0,041

Benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,040 < 0,05 0,030

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds < 0,05 0,040 < 0,05 0,030

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds < 0,05 0,040 < 0,05 0,030

Chryseen mg/kg ds < 0,05 0,040 0,08 0,060

Fenanthreen mg/kg ds < 0,05 0,040 < 0,05 0,030

Fluorantheen mg/kg ds < 0,05 0,040 0,074 0,056

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,040 0,055 0,041

Naftaleen mg/kg ds < 0,05 0,040 < 0,05 0,030

PAK 10 VROM mg/kg ds 0 0,350 -0,03 0 0,360 -0,03

PAK 10 VROM (0,7 factor) mg/kg ds 0,35 0 0,47 0

OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds < 3 3(6) < 3 2(6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 72 86 -0,02 73 55 -0,03

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds < 5 4(6) < 5 3(6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds < 5 4(6) < 5 3(6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds 23 27(6) 22 17(6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 32 38(6) 36 27(6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds 8,8 10,500(6) < 6 3(6)

TOELICHTING

 Wet bodembescherming (Wbb) 
Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5 
Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1
Gehalte groter dan de interventiewaarde 

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
6: Heeft geen normwaarde



Verkennend bodemonderzoek

Nedmag locatie WHC-1 te Borgercompagnie

projectnummer 416072.03

21 april 2017, revisie 00

Analyseresultaten grond MM-3-1 MM-3-2

PCB`S Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

PCB (som 7) mg/kg ds 0 0,006 -0,01 0 0,004 -0,02

PCB (som 7, 0,7 factor) mg/kg ds 0,0049 0 0,0049 0

PCB 101 mg/kg ds < 0,001 0,001 < 0,001 0,001

PCB 118 mg/kg ds < 0,001 0,001 < 0,001 0,001

PCB 138 mg/kg ds < 0,001 0,001 < 0,001 0,001

PCB 153 mg/kg ds < 0,001 0,001 < 0,001 0,001

PCB 180 mg/kg ds < 0,001 0,001 < 0,001 0,001

PCB 28 mg/kg ds < 0,001 0,001 < 0,001 0,001

PCB 52 mg/kg ds < 0,001 0,001 < 0,001 0,001

TOELICHTING 

Wet bodembescherming (Wbb)
Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5
Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 
Gehalte groter dan de interventiewaarde

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde



Verkennend bodemonderzoek

Nedmag locatie  WHC-1 te Borgercompagnie

projectnummer 414362.03

21 april 2017, revisie 00

Bijlage 4 Toetsing grondwatermonsters aan Wet 
bodembescherming



Verkennend bodemonderzoek

Nedmag locatie WHC-1 te Borgercompagnie

projectnummer 416072.03

21 april 2017, revisie 00

Analyseresultaten grondwater 38-1-1

Filter (m -mv) -

Analysedatum 30-03-2017

Monsterconclusie Wbb Overschrijding streefwaarde

BODEMKUNDIG 

Grondwaterstand m -mv 1,33
pH 5,10
EC µS/cm 302
Troebelheid NTU 0

METALEN Eenheid Meetw GSSD Index

Barium µg/l 100 100 0,09

Cadmium µg/l < 0,2 0,100 -0,05

Kobalt µg/l 7,4 7,400 -0,16

Koper µg/l 30 30 0,25

Kwik µg/l < 0,05 0,040 -0,04

Lood µg/l < 2 1 -0,23

Molybdeen µg/l < 2 1 -0,01

Nikkel µg/l 21 21 0,10

Zink µg/l 28 28 -0,05

AROMATISCHE VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Index

Benzeen µg/l < 0,2 0,100 0,00

BTEX (som) µg/l < 0,9 0

Ethylbenzeen µg/l < 0,2 0,100 -0,03

meta-/para-Xyleen µg/l < 0,2 0,100

ortho-Xyleen µg/l < 0,1 0,100

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l 0 0,770(2,14)

Styreen µg/l < 0,2 0,100 -0,02

Tolueen µg/l < 0,2 0,100 -0,01

Xylenen (som) µg/l 0 0,210 0,00

Xylenen (som, 0,7 factor) µg/l 0,21 0

PAK Eenheid Meetw GSSD Index

Naftaleen µg/l < 0,02 0,010 0,00

PAK 10 VROM - 0 0(11)

 TOELICHTING 

Wet bodembescherming (Wbb)
Concentratie kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
Concentratie groter dan de streefwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5
Concentratie groter dan de streefwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 
Concentratie groter dan de interventiewaarde

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
2: Enkele parameters ontbreken in de som
11: Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14: Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing



Verkennend bodemonderzoek

Nedmag locatie WHC-1 te Borgercompagnie

projectnummer 416072.03

21 april 2017, revisie 00

Analyseresultaten grondwater 38-1-1

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN Eenheid Meetw GSSD Index

1,1,1-Trichloorethaan µg/l < 0,1 0,100 0,00

1,1,2-Trichloorethaan µg/l < 0,1 0,100 0,00

1,1-Dichloorethaan µg/l < 0,2 0,100 -0,01

1,1-Dichlooretheen µg/l < 0,1 0,100 0,01

1,1-Dichloorpropaan µg/l < 0,2 0,100

1,2-Dichloorethaan µg/l < 0,2 0,100 -0,02

1,2-Dichlooretheen (som cis + trans) µg/l 0 0,140 0,01

1,2-Dichloorpropaan µg/l < 0,2 0,100

1,3-Dichloorpropaan µg/l < 0,2 0,100

1.2-Dichloorethenen µg/l 0,14 0

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l < 0,1 0,100

CKW µg/l < 1,6 0

Dichloormethaan µg/l < 0,2 0,100 0,00

Dichloorpropanen µg/l 0,42 0

Dichloorpropanen (som) µg/l 0 0,420 0,00

Monochlooretheen (Vinylchloride) µg/l < 0,1 0,100 0,02

Tetrachlooretheen (Per) µg/l < 0,1 0,100 0,00

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l < 0,1 0,100 0,01

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l < 0,1 0,100

Tribroommethaan µg/l < 0,2 0,100(14)

Trichlooretheen (Tri) µg/l < 0,2 0,100 -0,05

Trichloormethaan µg/l < 0,2 0,100 -0,01

OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Index

Minerale olie C10 - C12 µg/l < 10 7(6)

Minerale olie C10 - C40 µg/l < 50 35 -0,03

Minerale olie C12 - C16 µg/l < 10 7(6)

Minerale olie C16 - C21 µg/l < 10 7(6)

Minerale olie C21 - C30 µg/l < 15 11(6)

Minerale olie C30 - C35 µg/l < 10 7(6)

Minerale olie C35 - C40 µg/l < 10 7(6)

ANORGANISCHE VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Index

Chloride mg/l 40 40

TOELICHTING

 Wet bodembescherming (Wbb) 
Concentratie kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde
Concentratie groter dan de streefwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5 
Concentratie groter dan de streefwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1
Concentratie groter dan de interventiewaarde 

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde
6: Heeft geen normwaarde 
14: Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing



Verkennend bodemonderzoek

Nedmag locatie  WHC-1 te Borgercompagnie

projectnummer 414362.03

21 april 2017, revisie 00

Bijlage 5 Normen grond Wet bodembescherming
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Verkennend bodemonderzoek
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Bijlage 6 Normen grondwater Wet 
bodembescherming



Verkennend bodemonderzoek

Nedmag locatie  WHC-1 te Borgercompagnie

projectnummer 414362.03

21 april 2017, revisie 00



Verkennend bodemonderzoek
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Bijlage 7 Toetsing grondmonsters aan Besluit 
bodemkwaliteit



Verkennend bodemonderzoek

Nedmag locatie WHC-1 te Borgercompagnie

projectnummer 416072.03

21 april 2017, revisie 00

Analyseresultaten grond MM-3-1 MM-3-2

Boringnummer 32, 35, 37 39, 40, 44
Monstertraject (m -mv) 0,00-0,50 0,00-0,50
Analysedatum 22-03-2017 22-03-2017
Monsterconclusie Bbk Voldoet aan achtergrondwaarde Voldoet aan achtergrondwaarde

BODEMKUNDIG 

Droge stof  % 79,10 73,00
Lutum % ds 2,0 2,5
Organische stof % ds 8,4 13,3

METALEN Eenheid Meetw GSSD Meetw GSSD

Barium mg/kg ds 49 190(6) 43 157(6)

Cadmium mg/kg ds < 0,2 0,200 < 0,2 0,200

Kobalt mg/kg ds < 3 7 < 3 7

Koper mg/kg ds 19 32 20 29

Kwik mg/kg ds 0,21 0,290 0,22 0,290

Lood mg/kg ds 58 82 59 76

Molybdeen mg/kg ds < 1,5 1,100 < 1,5 1,100

Nikkel mg/kg ds < 4 8 < 4 8

Zink mg/kg ds 29 59 27 49

PAK Eenheid Meetw GSSD Meetw GSSD

Anthraceen mg/kg ds < 0,05 0,040 < 0,05 0,030

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds < 0,05 0,040 0,054 0,041

Benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,040 < 0,05 0,030

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds < 0,05 0,040 < 0,05 0,030

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds < 0,05 0,040 < 0,05 0,030

Chryseen mg/kg ds < 0,05 0,040 0,08 0,060

Fenanthreen mg/kg ds < 0,05 0,040 < 0,05 0,030

Fluorantheen mg/kg ds < 0,05 0,040 0,074 0,056

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,040 0,055 0,041

Naftaleen mg/kg ds < 0,05 0,040 < 0,05 0,030

PAK 10 VROM mg/kg ds 0 0,350 0 0,360

PAK 10 VROM (0,7 factor) mg/kg ds 0,35 0 0,47 0

OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Meetw GSSD

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds < 3 3(6) < 3 2(6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 72 86 73 55

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds < 5 4(6) < 5 3(6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds < 5 4(6) < 5 3(6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds 23 27(6) 22 17(6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 32 38(6) 36 27(6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds 8,8 10,500(6) < 6 3(6)

TOELICHTING

 Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 
Voldoet aan achtergrondwaarde (altijd toepasbaar)
Kwaliteitsklasse wonen 
Kwaliteitsklasse industrie
Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > industrie) 
Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > interventiewaarde)

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde
6: Heeft geen normwaarde 



Verkennend bodemonderzoek

Nedmag locatie WHC-1 te Borgercompagnie

projectnummer 416072.03

21 april 2017, revisie 00

Analyseresultaten grond MM-3-1 MM-3-2

PCB`S Eenheid Meetw GSSD Meetw GSSD

PCB (som 7) mg/kg ds 0 0,006 0 0,004

PCB (som 7, 0,7 factor) mg/kg ds 0,0049 0 0,0049 0

PCB 101 mg/kg ds < 0,001 0,001 < 0,001 0,001

PCB 118 mg/kg ds < 0,001 0,001 < 0,001 0,001

PCB 138 mg/kg ds < 0,001 0,001 < 0,001 0,001

PCB 153 mg/kg ds < 0,001 0,001 < 0,001 0,001

PCB 180 mg/kg ds < 0,001 0,001 < 0,001 0,001

PCB 28 mg/kg ds < 0,001 0,001 < 0,001 0,001

PCB 52 mg/kg ds < 0,001 0,001 < 0,001 0,001

TOELICHTING 

 Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 
Voldoet aan achtergrondwaarde (altijd toepasbaar)
Kwaliteitsklasse wonen 
Kwaliteitsklasse industrie
Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > industrie) 
Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > interventiewaarde)

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde



Verkennend bodemonderzoek
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21 april 2017, revisie 00

Bijlage 8 Normen Besluit bodemkwaliteit
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Bijlage 9 Analysecertificaten grond



T.a.v.
Postbus      24
8440 AA  HEERENVEEN

Datum: 31-Mar-2017

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 23-Mar-2017

Nedmag Veendam

414116-3
2017037621/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Nedmag Veendam

1 2

1/2

414116-3

Analysecertificaat

31-Mar-2017/09:07

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Mar-2017

Projectcode 3444 - Antea - Group Oil & Gas

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017037621/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 79.1% (m/m) 73.0Droge stof

S 8.4% (m/m) ds 13.3Organische stof

Q 91.4% (m/m) ds 86.5Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds 2.5Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 49mg/kg ds 43Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

S 19mg/kg ds 20Koper (Cu)

S 0.21mg/kg ds 0.22Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0Nikkel (Ni)

S 58mg/kg ds 59Lood (Pb)

S 29mg/kg ds 27Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

23mg/kg ds 22Minerale olie (C21-C30)

32mg/kg ds 36Minerale olie (C30-C35)

8.8mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S
1)

72mg/kg ds 73Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

1

2

MM-3-1 (0-50)

MM-3-2 (0-50) 9459966

9459965

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

22-Mar-2017

22-Mar-2017

M: MCERTS erkend



Nedmag Veendam

1 2

2/2

414116-3

Analysecertificaat

31-Mar-2017/09:07

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Mar-2017

Projectcode 3444 - Antea - Group Oil & Gas

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017037621/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
2)2)

0.0049mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.074Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.054Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.080Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 0.055Indeno(123-cd)pyreen

S
2)

0.35mg/kg ds 0.47PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

MM-3-1 (0-50)

MM-3-2 (0-50) 9459966

9459965

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

22-Mar-2017

22-Mar-2017

M: MCERTS erkend



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017037621/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM-3-1 (0-50) 9459965 32  0  50 05338900021

 9459965 35  0  50 05338899961

 9459965 37  0  50 05338899931

MM-3-2 (0-50) 9459966 39  0  50 05338896101

 9459966 40  0  50 05338896091

 9459966 44  0  40 05338896061

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017037621/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Humusachtige verbindingen aangetoond.

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017037621/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9459965
Certificate no.: 2017037621
Sample description.: MM-3-1 (0-50)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9459966
Certificate no.: 2017037621
Sample description.: MM-3-2 (0-50)
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Verkennend bodemonderzoek

Nedmag locatie  WHC-1 te Borgercompagnie
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Bijlage 10 Analysecertificaten grondwater



T.a.v. 
Postbus      24
8440 AA  HEERENVEEN

Datum: 11-Apr-2017

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 31-Mar-2017

Nedmag Veendam

414116-3
2017041641/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459
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Tel. +31 (0)34 242 63 00
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Nedmag Veendam

1

1/2

414116-3

Analysecertificaat

11-Apr-2017/08:35

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

31-Mar-2017

Projectcode 3444 - Antea - Group Oil & Gas

Monstermatrix Water (AS3000)

2017041641/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 100µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S 7.4µg/LKobalt (Co)

S 30µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 21µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 28µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 38-1-1 (170-270) 9472916

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

30-Mar-2017

M: MCERTS erkend



Nedmag Veendam

1

2/2

414116-3

Analysecertificaat

11-Apr-2017/08:35

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

31-Mar-2017

Projectcode 3444 - Antea - Group Oil & Gas

Monstermatrix Water (AS3000)

2017041641/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

Anorganische verbindingen

S 40mg/LChloride

1 38-1-1 (170-270) 9472916

Eurofins Analytico B.V.
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P.O. Box 459
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

30-Mar-2017

M: MCERTS erkend



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017041641/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

38-1-1 (170-270) 9472916 38  170  270 06802175941

 9472916 38  170  270 06802176032

 9472916 38  170  270 06201366553

 9472916 38  170  270 08005314814
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017041641/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017041641/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Cf. pb 3140-2 en cf.NEN-ISO 15923-1SpectrometrieW0566Chloride

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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Noordelijke Zoutwinning
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