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2 Uitgevoerde werkzaamheden 

In tabel 5 is een overzicht weergegeven van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd in het kader van het 

monitoringsonderzoek 2015.  

 

De genoemde werkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de regelgeving die bekend is 

onder de naam Kwalibo (=kwaliteitsborging in het bodembeheer). ARCADIS Nederland, vestiging Assen 

is gecertificeerd en erkend voor de genoemde werkzaamheden. Dit houdt in dat: 

 de werkzaamheden conform BRL SIKB 2000 zijn uitgevoerd door een gecertificeerd en erkend bedrijf. 

Dit rapport draagt daarom het keurmerk ‘kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB’; 

 de veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door erkende medewerkers; 

 de grondwatermonsters en waterbodemmonsters zijn (voor)behandeld middels de AS3000 methode 

in het door de Raad voor de Accreditatie erkende laboratorium. 

 

Conform de eisen uit de BRL SIKB 2000 melden wij het volgende: 

 De werkzaamheden waarop deze rapportage betrekking heeft, zijn conform BRL SIKB 2000 getoetst 

op partijdigheid. Daarom vermelden wij dat de uitvoerder van het veldwerk voor milieuhygiënisch 

bodemonderzoek een ander is dan de eigenaar van het terrein waarop het veldwerk betrekking heeft. 

In de bijlage is een verklaring van de milieukundige opgenomen.  

 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 8 juli 2015 (bemonsteren grondwater, hoekbakwater en 

waterbodem). De laboratoriumwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Eurofins Analytico Milieu B.V. te 

Barneveld. Dit is een onafhankelijk, door de Raad van Accreditatie erkend laboratorium. 

 

De in 2011 gewijzigde NEN5744 (Monsterneming van grondwater ten behoeve van de bepaling van metalen, 

anorganische verbindingen, matig-vluchtige organische verbindingen en fysisch-chemische eigenschappen) schrijft 

voor dat bij een verhoogde troebelheid, herbemonstering moet plaatsvinden. De troebelheid kan van invloed zijn op de 

gemeten concentraties in het grondwater. Daarnaast geeft de NEN aan dat beluchte peilbuizen (filterstand snijdend 

met de grondwaterspiegel) lagere concentraties aan vluchtige aromaten kunnen veroorzaken. Echter aangezien de 

onderhavige monitoringrapportage gericht is op een trendsignalering en deze monitoring al meerdere jaren in 

uitvoering is, wordt bij een verhoogde troebelheid geen herbemonstering uitgevoerd en worden reeds geplaatste 

peilbuizen met een snijdend filter niet herplaatst. Indien er zich een afwijking op de trend voordoet, wordt beoordeeld 

of een herbemonstering noodzakelijk is. 
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4 Interpretatie en conclusies  

Hieronder worden de analyseresultaten van deze monitoringslocatie vergeleken met die van de 

voorgaande bemonsteringen. Op tekening 02 is de vergelijking tussen de huidige en de voorgaande 

bemonstering van het grondwater weergegeven (trendsignalering). Wanneer in het oppervlaktewater 

(hoekbakwater) concentraties boven de lozingsnorm zijn aangetoond dan zijn deze ook in tekening 02 

opgenomen. 

4.1 GRONDWATER 

In het grondwater nabij de noordeijke gelegen locatierand (peilbuis 036506) is, evenals tijdens de vorige 

monitoringsronde (2014), minerale olie aangetoond in een concentratie boven de streefwaarde. 

 

In het grondwater uit de overige bemonsterde SodM peilbuizen zijn, evenals tijdens de vorige 

monitoringsronde (2014), geen van de geanalyseerde parameters aangetoond in een concentratie boven de 

streefwaarde.  

 

Geconcludeerd wordt dat de kwaliteit van het grondwater uit peilbuis 036506 niet noemenswaardig is 

veranderd ten opzichte van 2014. Gezien de concentratie minerale olie is geen directe actie noodzakelijk.  

In het overige grondwater zijn geen verontreinigingen aanwezig.  

4.2 OPPERVLAKTEWATER 

Hoekbakwater 

In het water uit de hoekbak ten noordwesten van de locatie zijn, evenals tijdens de voorgaande 

monitoringsronde (2014), geen van de geanalyseerde parameters in concentraties boven de lozingsnorm 

aangetoond.  

 

Geconcludeerd wordt dat in het water uit de hoekbak geen verontreinigingen aanwezig zijn. 

4.3 WATERBODEM 

In zowel waterbodem 04SM01 als waterbodem 04SM02 is barium aangetoond in gehalten die voldoen aan 

respectievelijk klasse A en klasse B. Tijdens de vorige monitoringronde (2014) zijn in beide waterbodems 

geen van de geanalyseerde parameters aangetoond in gehalten boven de achtergrondwaarde.  

 

Geconcludeerd wordt dat de kwaliteit van de waterbodems 04SM01 en 04SM02 is verslechterd ten 

opzichte van de vorige monitoringsronde in 2014. 
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4.4 STIJGHOOGTEMETING 

Tijdens deze monitoringsronde is een gemiddelde grondwaterstand gemeten van 24,49 m +NAP. De 

resultaten van de stijghoogtemetingen zijn weergegeven op tekening 03. Uit de resultaten van de 

stijghoogtemetingen kan geen eenduidige stromingsrichting worden afgeleid. 
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Bijlage 1 Tekening 01: Situatie 

monsternamepunten 
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Bijlage 2 Tekening 02: Trendsignalering 
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Bijlage 3 Tekening 03: Stijghoogten 

grondwater 
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Bijlage 4 Verklaring milieukundige 
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