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1. INLEIDING
In verband met de, in het eerder uitgevoerde verkennend bodemonderzoek aangetroffen matig
verhoogde gehalten aan koper en lood, heeft Dordrecht Research B.V. in opdracht van Dudok
Projectontwikkeling een nader bodemonderzoek verricht op de locatie Vorrinklaan 7 te Dordrecht.
De regionale ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1.
Doel van het nader onderzoek is het vaststellen van de mate en omvang van de aangetoonde
verontreiniging en het vaststellen of op deze locatie sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging en daarmee de noodzaak tot saneren.
Hiertoe is de kwaliteit van de bodem beoordeeld op basis van een steekproef, waarbij een aantal
boringen zijn verricht en grondmonsters chemisch-analytisch zijn onderzocht op van toepassing zijnde
parameters.
In de volgende hoofdstukken zal worden ingegaan op de inventarisatie van de reeds bekende
gegevens, historische gegevens en de verrichte veld- en laboratoriumwerkzaamheden. Tot slot
worden de verzamelde gegevens over de bodemkwaliteit getoetst aan de huidige richtlijnen en worden
er aanbevelingen geformuleerd.
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2. INVENTARISATIE

2.1

SITUATIEBESCHRIJVING

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Vorrinklaan 7 te Dordrecht (zie bijlage 1.). Kadastraal
bekend; Gemeente Dordrecht, sectie M, N° 1683. De rijksdriehoekscoördinaten van de locatie zijn
X=105.377, Y=422.579. Op de locatie bevindt zich een thans niet meer in gebruik zijnde schoolgebouw met omliggend terrein.
De oppervlakte van de locatie bedraagt ca. 3.420 m2. Hiervan is ca. 735 m2 bebouwd. Het
onbebouwde gedeelte is gedeeltelijk verhard met klinkers, tegels en betonplaten en is gedeeltelijk
onverhard.
Het onderhavige nader bodemonderzoek richt zich op een gedeelte van het terrein waarbij, tijdens
de uitvoering van het verkennend bodemonderzoek, een matige bodemverontreiniging met koper
en lood is aangetroffen.

2.2

EERDER UITGEVOERD VERKENNEND ONDERZOEK

In november 2007 is ter plaatse van de onderzoekslocatie door Dordrecht Research B.V. een
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (kenm. R/071071/ah). Uit dit bodemonderzoek blijkt dat:
 de bodemopbouw voornamelijk bestaat uit zand en in mindere mate kleiig zand tot circa 0,7 m.mv. gevolgd door kleiig zand of zandige klei tot circa 2,5 m.-mv. op zeer fijn zand tot de maximaal geboorde diepte van circa 3,0 m.-mv. Ter plaatse van de bebouwing is een kruipruimte
aanwezig met een hoogte van ca. 1,2 meter;
 de met puin- en kolengruis belaste zandige bovengrond van de locatie plaatselijk zeer licht
verontreinigd is met koper, kwik, lood en zink;
 de onbelaste zandige bovengrond behoudens een zeer licht (niet significant) verhoogd
zinkgehalte, niet verontreinigd is;
 de onbelaste kleiige ondergrond niet verontreinigd is;
 de met puin- en kolengruis belaste kleiige ondergrond matig verontreinigd met koper en lood en
licht verontreinigd met kwik en zink is;
 in het grondwater een van nature afkomstig sterk verhoogd gehalte aan arseen aangetroffen is;
Naar aanleiding van de aangetroffen matige verontreinigingen met koper en lood in grond dient in
principe een nader bodemonderzoek te worden verricht. Gezien de heterogene verdeling van het
voorkomen van bijmengingen aan puin en kolengruis, werd niet verwacht dat er sprake zou
kunnen zijn van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Derhalve werd het uitvoeren van
een nader bodemonderzoek niet zinvol geacht.
Bovengenoemd verkennend bodemonderzoek is ter beoordeling in het kader van de aanvraag van
een omgevingsvergunning voor funderingsherstel, ingediend bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid (OZHZ). Uit de beoordeling blijkt dat het bodemonderzoek conform de richtlijnen van de NEN5740 is uitgevoerd en derhalve de omgevingsvergunning kan worden verleend. De omgevingsvergunning kan op basis van de resultaten van het onderzoek echter nog niet in werking treden. Op basis
van de resultaten dient een nader bodemonderzoek te worden uitgevoerd om vast te stellen of al dan
niet sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging.
4

R/110276/pvw def. d.d. 04-04-2011
M02.2 rev. 1.3 d.d. 05-09-2008M02.2
rev. 1.2 d.d. 09-01-2007

2.3

HISTORISCH ONDERZOEK

Uit een oude topografische kaart (1:25.000; verkend in 1872, herzien in 1889, gedeeltelijk herzien
in 1908 en uitgegeven in 1910) blijkt dat de locatie destijds een agrarische bestemming had. Er is
op deze kaart ter plaatse van de onderzoekslocatie nog geen bebouwing aanwezig. Op deze
kaart staat het gebied aangeduid als de Oud Dubbeldamsche Polder. Omstreeks 1600 is
begonnen met het droogleggen van deze polder. De huidige naam van de wijk Crabbehof is een
verwijzing naar de destijds aanwezige rivierarm Crabbediep/Crabbe/Crabbekil.
In het kaartenboek ‘Dordrecht weer-zien’ wordt een vergelijking gegeven van de plattengronden
van 1923 en 1988. Op deze plattegronden is te zien dat in het verleden op de locatie een
watergang aanwezig is geweest. Deze watergang is vermoedelijk tijdens de ontwikkeling van het
gebied gedempt.

2.4

GEOHYDROLOGIE VAN HET TERREIN

Het maaiveld van de locatie ligt op circa 0,5 meter minus NAP.
Uit boor- en sondeergegevens uit de omgeving van het terrein blijkt dat ter plaatse van de
onderzoekslocatie een slecht doorlatende, holocene deklaag aanwezig is met een dikte van ca.
12 meter (Westland Formatie). Deze deklaag bestaat uit klei, leem en veenlagen, onderbroken
door dunne zandlagen. Hieronder bevindt zich het circa 6 meter dikke eerste watervoerend pakket
bestaande uit matig grof- en grof zand (vnl. Formatie van Kreftenheye).
De stromingsrichting van het freatisch grondwater is diffuus als gevolg van de aanwezige
afwateringseenheden. De grondwaterstromingsrichting binnen het eerste watervoerend pakket is
globaal noordelijk oostelijk gericht.
Binnen de locatie is sprake van een kwelsituatie.

2.5

VERONTREINIGINGSSITUATIE

Naar aanleiding van de matig verhoogde gehalten aan koper en lood in het grondmengmonster
(MM4) uit het verkennend bodemonderzoek is in eerste instantie het mengmonster uitgesplitst en
zijn de deelmonster separaat geanalyseerd op koper en lood.
Uit de analyseresultaten van de uitsplitsing van het mengmonster blijkt dat de grond ter plaatse
van de boring 07 van 1,2 meter tot 1,7 meter minus maaiveld (m.-mv.) matig verontreinigd is met
koper en lood.
Ter plaatse van boring 10 is de grond van 0,5 m. tot 1,0 m.-mv. matig verontreinigd met koper en
licht verontreinigd met lood.
Ter plaatse van boring 11 is de grond van 0,6 m. tot 0,8 m.-mv. niet verontreinigd met koper en
lood.
Op basis van deze resultaten kan niet worden vastgesteld of op de locatie al dan niet sprake is
van een geval van ernstige bodemverontreiniging.
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3. OPZET VAN HET ONDERZOEK
Het nader onderzoek dient te worden uitgevoerd ter bepaling van de mate, omvang en ernst van de
aangetoonde verontreinigingen met minerale olie in grond en grondwater.
Ten behoeve van de opzet van het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de NTA 5755; “Bodem –
Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek – Onderzoek naar de aard en
omvang van bodemverontreiniging” (ICS 13.080.05, juli 2010).
Vooralsnog wordt uitgegaan dat het (ten aanzien van de matige verontreinigingen met koper en lood in
grond ter plaatse van de boringen 07 en 08) in principe kleinschalige gevallen van bodemverontreiniging betreft met bekende verontreinigingskern(en).
Teneinde te bepalen of sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging zoals bedoeld in
de Wet bodembescherming (Wbb) zullen de boringen in een gelijkmatig raster met een rastermaat van
maximaal 7m. rond de aangetoonde verontreiniging(kernen) worden verricht ter bepaling van de
omvang in horizontale richting. De milieukundige kwaliteit van de ondergrond en het grondwater
behoeft niet nader te worden vastgesteld. Deze is in voorgaand verkennend bodemonderzoek reeds
vastgelegd.
Indien vastgesteld wordt dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging zal de
omvang van de verontreiniging nader worden vastgesteld met het oog op de mogelijk noodzakelijk
geachte bodemsanering. De rastermaat van de aanvullende boringen zal afhankelijk van de veldwerkgegevens en op basis van de analyseresultaten worden bepaald.
In totaal zullen in de eerste fase van het nader onderzoek 6 boringen worden verricht tot maximaal 1,5
m.-mv. De grondmonster zullen worden geanalyseerd op koper en lood.
Voor het beoordelen van de kwaliteit van de grond en voor het inschatten van de risico's van eventueel aanwezige verontreinigingen worden de analyseresultaten getoetst aan de Circulaire Bodemsanering 2009 (Staatscourant 67, 7 april 2009, Nr. 131. en voor de achtergrondwaarden (AW) aan het
Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr 247).
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4. VELDWERK

4.1

UITVOERING VAN HET VELDWERK

Het veldwerk is op 15 februari 2011 uitgevoerd.
Het veldwerk is uitgevoerd onder procescertificaat BRL SIKB 2000 versie 3.2a d.d. 13-03-2007, VKB-protocol 2001,
versie 3.1 d.d. 13-03-2007 (handboringen peilbuizen grondmonsters classificatie en inmeten) door de hiervoor
gekwalificeerde medewerker A.C. Vermaat van Dordrecht Research B.V.

Bij het uitvoeren van de boringen, is rekening gehouden met de waargenomen veldkenmerken.
In totaal zijn 6 boringen verricht.
De boringen 101 t/m 103 zijn rond boring 10 uitgevoerd.
De boringen 104 t/m 106 zijn rond boring 07 uitgevoerd.
In bijlage 2 zijn de boorposities weergegeven.
Het vrijgekomen boormateriaal is zintuiglijk beoordeeld op geur, kleur en samenstelling en beschreven
in boorprofielen (zie bijlage 3).
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4.2

RESULTATEN VAN HET VELDWERK

De waarnemingen gedaan tijdens het veldwerk zijn weergegeven in bijlage 3 (boorprofielen). Het
aangetroffen globale bodemprofiel op deze locatie bestaat uit zand tot circa 0,5m.-mv. gevolgd door
zandige of siltige klei tot de maximaal geboorde diepte van 2,0 m.-mv.
Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn zintuiglijk (passieve geurwaarneming, kleur en
samenstelling) de volgende afwijkende kenmerken van het hierboven omschreven bodemprofiel
waargenomen.
Tabel 1: zintuiglijk waargenomen afwijkende kenmerken (grond)
BORING

DIEPTE
m.-mv.

WAARGENOMEN AFWIJKENDE KENMERKEN

Relevante boringen verkennend onderzoek
07

0,5-1,0
1,0-1,4

Zandige klei; zwak puinhoudend
Zandige klei; matig puinhoudend

10

0,05-0,5
0,5-1,0

Zandige klei; zwak pinhoudend
zandige klei; matig puinhoudend

Boringen nader onderzoek rond boring 10
101

0,0-0,5
0,5-1,0
1,0-1,5

Siltig zand; matig wortels- en puinhoudend
Siltig zand; matig kolengruis- en zwak puinhoudend
Zandige klei; zwak puinhoudend, sporen roest

102

0,2-0,5
0,5-1,0

Zandige klei; zwak puinhoudend, sterk roest
Zandige klei; matig puinhoudend, sporen roest

103

0,2-1,0

Zandige klei; matig puinhoudend

Boringen nader onderzoek rond boring 07
104

1,0-1,5

Zandige klei; zwak puin

105

1,0-1,4

Zandige klei; matig puin- en zwak kolengruishoudend

106

0,8-1,1

Zandige klei; matig puinhoudend
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5. CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK
5.1

UITVOERING VAN HET CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK

Voor de beoordeling van de kwaliteit van grond en grondwater worden monsters chemisch-analytisch
onderzocht. Uit de genomen grondmonsters zijn monsters geselecteerd en separaat geanalyseerd. De
geanalyseerde monsters en de parameters waarop is geanalyseerd staan vermeld in tabel 2.
Tabel 2: analyseprogramma grondmonsters
BORING

DIEPTE
m.-mv.

ANALYSEPROGRAMMA

OPMERKINGEN

101

0,5-1,0

koper en lood

horizontale uitkartering ten noorden van boring 10

102

0,5-1,0

koper en lood

horizontale uitkartering ten oosten van boring 10

103

0,2-0,7

koper en lood

horizontale uitkartering ten zuiden van boring 10

104

1,0-1,5

koper en lood

horizontale uitkartering ten westen van boring 07

105

1,0-1,4

koper en lood

horizontale uitkartering ten noordwesten van boring 07

106

0,8-1,1

koper en lood

horizontale uitkartering ten noorden van boring 07

Van de grondmonsters is tevens het gehalte aan lutum en organische stof bepaald.
De verrichte analyses op het grondwatermonster staan vermeld in tabel 3.
De verkregen analyseresultaten getoetst aan de toetsingscriteria uit de Circulaire bodemsanering
2009 worden vermeld in de tabellen in bijlage 4.
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5.2

TOETSINGSCRITERIA

Voor het inschatten van de risico's voor de volksgezondheid en het milieu wordt gebruik gemaakt van
de richtlijnen van het Ministerie van VROM (“Circulaire bodemsanering 2006", Staatscourant 131 d.d.
10 juli 2008; rectificatie 15 juli 2008). De analyseresultaten, getoetst aan de (berekende- generieke)
toetsingscriteria uit deze circulaire staan vermeld in bijlage 4.1 (grond) en 4.2 (grondwater). In bijlage 5
worden de analyserapporten weergegeven.
In de circulaire zijn toetsingscriteria vermeld voor de meest voorkomende verontreinigingen. Bij dit
toetsingskader wordt een onderscheid gemaakt tussen een tweetal concentratieniveaus:
Streefwaarde (S-waarde) of Achtergrondwaarde (AW):
Deze waarde geeft het niveau aan waar beneden grond of grondwater voor de betreffende stof
als schoon beschouwd kan worden en wordt voor grond in het algemeen bepaald aan de hand
van het gehalte organische stof en lutum in de bodem. Binnen de circulaire zijn de streefwaarden voor grond vervangen door de achtergrondwaarden (AW) van het Besluit Bodemkwaliteit
(Staatscourant 247 d.d. 20 december 2007).
Interventiewaarde (I-waarde):
Deze waarde geeft het niveau aan waarboven sprake is van een sterke bodemverontreiniging
en wordt voor grond in het algemeen bepaald aan de hand van het gehalte organische stof en
lutum in de bodem.
De interventiewaarden zijn gebaseerd op uitgebreide studies naar zowel humaan- als ecotoxicologische effecten van bodemverontreinigende stoffen.
Bij een overschrijding van de interventiewaarde is mogelijk sprake van een geval van ernstige
bodemverontreiniging conform de Wet Bodembescherming en daarmee samenhangend in
principe sprake van een saneringsnoodzaak.
Er is pas daadwerkelijk sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien het
boven de interventiewaarde verontreinigde bodemvolume groter is dan 25 m3 (bij verontreiniging van de grond) of 100 m3 (bij grondwaterverontreiniging).
Indien van nature gehaltes in de bodem boven de vastgestelde streef- c.q. achtergrond- of interventiewaarde voorkomen, dan kunnen deze gehaltes aangehouden worden als streef- of achtergrondwaarde.
Indien de gemeente, waar het onderzoek is uitgevoerd, de beschikking heeft over een goedgekeurde
bodemkwaliteitskaart, waarin lokale achtergrondwaarden zijn opgenomen, zijn de analyseresultaten zo
mogelijk tevens getoetst aan deze lokale achtergrondgehalten.
Overschrijding van het gemiddelde van streef- of achtergrondwaarde (AW) en interventiewaarde
[½(S+I)] wordt gehanteerd als criterium op basis waarvan tot een nader onderzoek besloten dient te
worden. Indien gehalten tussen streef- (of AW-) en interventiewaarden worden aangetroffen, zullen op
basis van een risicoanalyse beperkingen gesteld kunnen worden aan gebruik van de bodem, dan wel
kan sanering van de bodem noodzakelijk geacht worden.
In hoofdstuk 5.3 zijn de analyseresultaten getoetst aan bovengenoemde richtlijnen.
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5.3

INTERPRETATIE ANALYSERESULTATEN

De tabellen 4 en 5 geven een overzicht van de interpretatie van de analyseresultaten van de gronden grondwatermonsters. Indien er gehalten zijn aangetroffen groter dan de streef- of achtergrondwaarde, zijn tevens de gemeten gehalten vermeld (voor grond in mg/kg.d.s. voor grondwater in µg/l.).
De volgende aanduidingen zijn bij de interpretatie gebruikt:
: kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde/achtergrondwaarde of detectiegrens
+: groter dan de streef- of achtergrondwaarde; kleiner dan twee maal de streefwaarde/achtergrondwaarde (alleen voor grondmonsters)
+
: groter dan de streef- of achtergrondwaarde
++
: groter dan de [½(streef-/achtergrond+interventiewaarde)]
+++
: groter dan de interventiewaarde

5.3.1

:

GROND

Tabel 4.: interpretatie analyseresultaten van de individuele grondmonsters getoetst aan circulaire bodemsanering 2006

Boring

TRAJECT
(m.-mv.)

koper

lood

OPMERKINGEN

Resultaten relevante monsters verkennend bodemonderzoek
07

1,2-1,4

++
86

++
280

10

0,5-1,0

++
73

+
140

Resultaten horizontale uitkartering boring 10
101

0,5-1,0

+33

+
110

ten noorden van boring 10

102

0,5-1,0

++
110

++
300

ten oosten van boring 10

103

0,2-0,7

+
54

+
110

ten zuiden van boring 10

Resultaten horizontale uitkartering boring 07
104

1,0-1,5

++
76

+
170

ten westen van boring 07

105

1,0-1,4

++
82

+
190

ten noordwesten van boring 07

106

0,8-1,1

+37

+
120

ten noorden van boring 07

Uit de resultaten blijkt dat in de grondmonsters van de karteerboringen rond boring 10 (101, 102 en
103) ten hoogste matig verhoogde gehalten aan koper en lood worden aangetroffen. De interventiewaarde wordt hierbij niet overschreden.
In de grondmonster van de karteerboringen rond boring 07 (104, 105 en 106) word ten hoogste een
matig verhoogd kopergehalte aangetroffen. De gehalten aan lood zijn slecht verhoogd ten opzichte
van de achtergrondwaarde.
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
In opdracht van Dudok Projectontwikkeling B.V. is door Dordrecht Research B.V. een nader bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Vorrinklaan 7 te Dordrecht. Het onderzoek is uitgevoerd naar
aanleiding van de, in het eerder uitgevoerde verkennend bodemonderzoek, aangetroffen matige
verontreiniging met koper en lood in grond.
Op grond van de beschikbare gegevens (historische gegevens, voorgaand bodemonderzoek,
zintuiglijke waarnemingen gedaan tijdens het veldwerk en de analyseresultaten) kan het volgende
worden geconcludeerd:
-

Het aangetroffen globale bodemprofiel op deze locatie bestaat uit zand tot circa 0,5m.-mv.
gevolgd door zandige of siltige klei tot de maximaal geboorde diepte van 2,0 m.-mv.

-

Uit het verkennend onderzoek blijkt dat ter plaatse van de boringen 07 en 10 de gehalten aan
koper en lood verhoogd zijn ten opzichte van het toetsingscriterium voor nader bodemonderzoek.

-

Rond boring 10 zijn ten behoeve van de horizontale uitkartering drie boringen (101 t/m 103)
verricht. Voor de horizontale uitkartering rond boring 07 zijn de boringen 104 t/m 106 uitgevoerd.

-

In alle uitgevoerde karteerboringen wordt in meer of mindere mate bijmengingen aan puin- en of
kolengruis aangetroffen.

-

Van de uitgevoerde boringen is van de meest verdachte bodemlaag een grondmonster separaat
geanalyseerd op koper en lood.

-

Uit de analyseresultaten blijkt dat de bodem rond boring 10 van 0,2 m.-mv. tot 1,0 m.-mv. ten
hoogste matig verontreinigd is met koper en of lood.

-

Rond boring 07 is de bodem van 0,8 m.-mv. tot 1,5 m.-mv. ten hoogste matig verontreinigd met
koper.

-

In geen van de uitgevoerde boringen zowel uit het verkennend onderzoek als het nader onderzoek
zijn ten opzichte van de interventiewaarde verhoogde gehalten aan koper en lood aangetoond.

De aangetroffen matig verhoogde gehalten aan koper en lood zijn met betrekking tot de bodemkwaliteit van dien aard dat het nader bodemonderzoek in principe dient te worden voortgezet. De aangetoonde verhoogde gehalten kunnen worden gerelateerd aan de waargenomen bijmengingen aan puin
en kolengruis. Gezien de homogene verdeling van het voorkomen van bijmengingen ter plaatse van
de uitgevoerde boringen, de spreiding van de boringen en de mate van verontreiniging wordt voortzetting van bodemonderzoek ten aanzien van de matige verontreiniging met koper en lood in grond niet
zinvol geacht.
Op basis van de onderzoeksresultaten van dit bodemonderzoek kan vastgesteld worden dat met
betrekking tot koper en lood op deze locatie geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging.
Op basis van bovenstaande zijn geen factoren aanwezig die de afgifte van een bouwvergunning
belemmeren.
Indien echter, bijvoorbeeld tijdens het bouwrijp maken, grond vrijkomt die niet ter plaatse kan worden
hergebruikt kunnen bij toepassing elders, aanvullende kwaliteitsgegevens (d.m.v. bijv. een partijkeuring conform de BRL 1000) worden geëist in het kader van het Besluit bodemkwalitiet.
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7. BETROUWBAARHEID ONDERZOEK
Het kwaliteitssysteem van Dordrecht Research B.V. voldoet aan de eisen van de NEN-EN-ISO
9001:2000. Het veldwerk wordt onder procescertificaat BRL SIKB 2000 en de daarbij behorende
protocollen uitgevoerd. Asbestonderzoek in bodem wordt uitgevoerd door hiervoor opgeleide veldwerkers met ruime ervaring. Het chemisch analytisch onderzoek wordt uitbesteed aan een RvAgeaccrediteerd milieulaboratorium.
Dordrecht Research B.V. streeft bij elk bodemonderzoek naar een optimale representativiteit. Echter,
een dergelijk onderzoek is gebaseerd op het verrichten van een beperkt aantal boringen en het nemen
van een beperkt aantal monsters. Hierdoor blijft het mogelijk dat plaatselijke afwijkingen in de
samenstelling van grond en/of grondwater aanwezig zijn welke tijdens het onderzoek niet naar voren
zijn gekomen. Dordrecht Research B.V. is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of
gevolgen van welke aard ook.
Hierbij wordt er tevens op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is.
Beïnvloeding van grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit
onderzoek, bijvoorbeeld door bouwrijp maken of aanvoer van grond van elders.
Naarmate er een langere tijd is verlopen na uitvoering van het onderzoek, dient meer voorzichtigheid/voorbehoud te worden betracht bij het gebruik van de onderzoeksresultaten.
Dordrecht Research B.V. is een onafhankelijk adviesbureau dat op generlei wijze is gelieerd aan de
opdrachtgever en/of eigenaar van de onderzoekslocatie.
Dordrecht Research B.V. is een erkende bodemintermediair zoals bedoeld in artikel 2 van het Besluit
uitvoeringskwaliteit Bodembeheer aangaande de onderstaande disciplines:









SIKB 1000 – 1001 Monsterneming grond voor partijkeuringen
SIKB 1000 – 1002 Monsterneming niet-vormgegeven bouwstoffen uit statische partijen voor
partijkeuringen
SIKB 2000 – 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen,
nemen van grondmonsters en waterpassen
SIKB 2000 – 2002 Het nemen van grondwatermonsters
SIKB 2000 – 2018 Locatie inspectie en monstername asbest in bodem
SIKB 6000 – 6001 Milieukundige processturing en verificatie van landbodemsaneringen met
conventionele methoden
Erkenning voor VKB-protocol 2003 (Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek),
waarvoor Dordrecht Research B.V. reeds is gecertificeerd, is aantoonbaar in voorbereiding.
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BIJLAGE 1

Locatiekaart

Project
Projectnummer
Plaats
Opdrachtgever

Vorrinklaan 7 te Dordrecht
110276
Dordrecht
Dudok projectontwikkeling

onderzoekslocatie

0m

250m

500m

750m

1000m

1250m

Gemeente Dordrecht, kaartblad 44A, Rijksdriehoeksco ordinaten: X = 105.394, Y = 422.569

Locatiekaart

Getekend door SV

Project

Vorrinklaan 7 te Dordrecht

Projectnummer

110276

Plaats

Dordrecht

Opdrachtgever

Dudok projectontwikkeling

Datum

februari 2011

Schaal

1:25.000

Formaat

A4

BIJLAGE 2

Situatieschets met
boorposities

Project
Projectnummer
Plaats
Opdrachtgever

Vorrinklaan 7 te Dordrecht
110276
Dordrecht
Dudok projectontwikkeling

0m

5m

10m

15m

20m

25m

Legenda
= boring
= boring, afgewerkt met een peilbuis
= grens onderzoekslocatie

Verontreinigingssituatie

= boring, verkennend onderzoek
= boring, afgewerkt met een peilbuis verkennend onderzoek

Getekend door GP

Project

Vorrinklaan 7 te Dordrecht

Projectnummer

110276

Plaats

Dordrecht

Opdrachtgever

Dudok projectontwikkeling

Datum

februari 2011

Schaal

1:500

Formaat

A4

BIJLAGE 3

Boorprofielen
met
Legenda

Project
Projectnummer
Plaats
Opdrachtgever

Vorrinklaan 7 te Dordrecht
110276
Dordrecht
Dudok projectontwikkeling

07

10

klinker

0
10

10

0-10:
10-50: zand, matig fijn, zwak siltig, bruin, grijs

50

50-100: klei, matig zandig, grijs, zwak puin

0-5:
5-50: klei, zwak zandig, bruin, zwak puin

50

50

2

50-100: klei, matig zandig, bruin, geel, matig puin
2

100

100

5

1

1
50

tegel

0
5

100-140: klei, zwak zandig, bruin, grijs, matig puin

100

100

Datum 15-02-2011
3

Boormeester Ljew Bornhaupt

140

140

140-170: klei, matig siltig, grijs

4
170

170

Datum 15-02-2011
Boormeester Ljew Bornhaupt

11

klinker

0
10

10

0-10:
10-60: zand, matig fijn, zwak siltig, bruin, grijs

1
60

60

60-100: klei, matig zandig, grijs

2
80
100

Datum 15-02-2011
Boormeester Ljew Bornhaupt

Boorprofielen

Getekend conform NEN 5104

Projectnaam

Vorrincklaan 7

Projectnummer

110276 (VO)

Adres

Vorrinklaan 7

Plaats

Dordrecht

Opdrachtgever

Dudok Projectontwikkeling

Pagina

1 van 1

101

102

groenstrook
0

0

0-50: zand, matig fijn, zwak siltig, bruin, matig wortels,
laagjes klei, matig puin

1

0
5

tegel
5

1

20

20

2
50

50

50-100: zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, bruin, zwak
puin, matig kolengruis

2
100

100

100-150: klei, matig zandig, grijs, bruin, sporen roest,
zwak puin

3
150

150

50-100: klei, zwak zandig, grijs, matig puin, sporen roest
3
100

100

100-150: klei, matig siltig, grijs
4
150

Datum 15-03-2011

Boormeester Sander Vermaat

Boormeester Sander Vermaat

103
0
5

50

50

150

Datum 15-03-2011

0-5:
5-20: zand, matig fijn, zwak siltig, bruin
20-50: klei, zwak zandig, bruin, zwak puin, sterk roest

104

tegel
5

1

20

20

0-5:
5-20: zand, matig fijn, zwak siltig, geel, grijs
20-100: klei, sterk zandig, grijs, zwak zand, matig puin

2

klinkers

0
10

10

1

0-10:
10-30: zand, matig fijn, zwak siltig, grijs

30

30

30-50: zand, matig fijn, zwak siltig, bruin, brokken klei

2
50

50

50-100: klei, zwak zandig, grijs

70

3

3
100

100

100-150: klei, zwak zandig, grijs

150

100

100

4

100-150: klei, zwak zandig, grijs, zwak puin
4

150

150

Datum 15-03-2011

150

Datum 15-03-2011

Boormeester Sander Vermaat

Boormeester Sander Vermaat

Boorprofielen

Getekend conform NEN 5104

Projectnaam

Vorrinklaan 7

Projectnummer

110276

Plaats

Dordrecht

Opdrachtgever

Dudok Projectontwikkeling

Pagina

1 van 2

105

106

groenstrook
0

0

0-80: zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, grijs,
bruin, brokken klei, sporen roest

1
50

50-80: klei, sterk zandig, grijs, beige, zwak roest

2

80-100: klei, uiterst siltig, grijs, grijs, uiterst roest

3

100-140: klei, sterk zandig, grijs, zwak zand, zwak
kolengruis, matig puin, geroerd

4

80

80

80-110: klei, sterk zandig, grijs, grijs, matig puin

3

100

110

110

110-160: klei, sterk zandig, grijs, grijs
4

140

140

50

50

80

100

0-50: klei, sterk zandig, zwak humeus, beige, bruin,
zwak zand

1

2
80

groenstrook
0

0

140-200: klei, sterk zandig, grijs, grijs
160

5

160

Datum 15-03-2011
190

Boormeester Sander Vermaat

200

Datum 15-03-2011
Boormeester Sander Vermaat

Boorprofielen

Getekend conform NEN 5104

Projectnaam

Vorrinklaan 7

Projectnummer

110276

Plaats

Dordrecht

Opdrachtgever

Dudok Projectontwikkeling

Pagina

2 van 2

PEILBUIS

BORING

OLIE OP WATER REACTIE (OW)

bodemmonster, geroerd
geen

zwak

matig

sterk

uiterst

bodemlaag
bentoniet

GEURINTENSITEIT (GI)
bodemmonster, ongeroerd
filter
bodemlaag

geen

geen

geen

geen

geen

geen

grondwaterstand
grondwaterstand tijdens boren

GRONDSOORTEN

MATE VAN BIJMENGING

Grind, grindig (G,g)

zwak (0-5%)

Zand, zandig (Z,z)

matig (5-15%)

Leem, siltig (L,s)

sterk (15-50%)

Klei, kleiig (K,k)

uiterst (>50%)

GRADATIE ZAND
uf = uiterst fijn (63-105 µm)
zf = zeer fijn (105-150 µm)
mf = matig fijn (150-210 µm)
mg = matig grof (210-300 µm)
zg = zeer grof (300-420 µm)
ug = uiterst grof (4200-2000 µm)

Veen, humeus (V,h)
Slib (Sb)

VERHARDINGEN

OVERIG

asfalt, beton, klinkers, tegels
stelconplaat, ondoordringbare laag

GRADATIE ZAND

bodemvreemde bestandsdelen aanwezig

f = fijn (2-5.6 mm)
mg = matig grof (5.6-16 mm)
zg = zeer grof (16-63 mm)

water

Getekend conform NEN 5104

Legenda Boorprofielen
Project

Vorrinklaan 7 te Dordrecht

Projectnummer

110276

Plaats

Dordrecht

Opdrachtgever

Dudok projectontwikkeling

Datum

april 2011

BIJLAGE 4

Getoetste analyseresultaten
grond

Project
Projectnummer
Plaats
Opdrachtgever

Vorrinklaan 7 te Dordrecht
110276
Dordrecht
Dudok projectontwikkeling

Projectnaam
Projectcode

Vorrincklaan 7
110276

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)
Monstercode
Bodemtype

droge stof(gew.-%)
gewicht artefacten(g)
aard van de artefacten(g)

001
1

AW

1/2(AW+I)

I

70
209

115
382

AS3000
EIS

79,9 -<1 -Geen --

organische stof
(gloeiverlies)(% vd DS)

3,6 --

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)(% vd DS)
7,7 -METALEN
koper
lood

86
280

**
**

24
36

24
36

Monstercode en monstertraject
11645497-001 001 07: 120-140

1

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de
volgende samenstelling: lutum 7.7%; humus 3.6%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25%
en organische stof = 10%.)
Projectnaam
Projectcode

Vorrincklaan 7
110276

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)
Monstercode
Bodemtype

droge stof(gew.-%)
gewicht artefacten(g)
aard van de artefacten(g)

organische stof
(gloeiverlies)(% vd DS)

002
1

AW

1/2(AW+I)

I

73
215

120
392

AS3000
EIS

79,7 -9,1 -Puin --

2,9 --

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)(% vd DS)
10

--

METALEN
koper
lood

**
*

73
140

25
37

25
37

Monstercode en monstertraject
11645497-002 002 10: 50-100

1

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de
volgende samenstelling: lutum 10%; humus 2.9%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25%
en organische stof = 10%.)

Projectnaam
Projectcode

Vorrincklaan 7
110276

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)
Monstercode
Bodemtype

droge stof(gew.-%)
gewicht artefacten(g)
aard van de artefacten(g)

organische stof
(gloeiverlies)(% vd DS)

003
1

AW

1/2(AW+I)

I

67
205

111
375

AS3000
EIS

80,7 -<1 -Geen --

1,5 --

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)(% vd DS)
8,1 -METALEN
koper
lood

12
<13

23
35

23
35

Monstercode en monstertraject
11645497-003 003 11: 60-80

1

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de
volgende samenstelling: lutum 8.1%; humus 1.5%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25%
en organische stof = 10%.)
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
*
het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de
achtergrond- en interventiewaarde
**
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk
aan de interventiewaarde
***
het gehalte is groter dan de interventiewaarde
-geen toetsingswaarde voor opgesteld
niet geanalyseerd
#
verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
AS3000
laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090
versie 4,25 juni 2008.
a
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor
opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner
dan de achtergrondwaarde te zijn.
b
gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en
groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis.

Projectnaam
Projectcode

Vorrinklaan 7 te Dordrecht
110276

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)
Monstercode
Bodemtype

droge stof(gew.-%)
gewicht artefacten(g)
aard van de artefacten(g)

organische stof
(gloeiverlies)(% vd DS)

Mb101
1

AW

1/2(AW+I)

I

60
192

99
352

AS3000
EIS

89,7 -<1 -Geen --

2,0 --

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)(% vd DS)
4,4 -METALEN
koper
lood

33
110

*
*

21
33

21
33

Monstercode en monstertraject
11654964-001 Mb101 50-100

1

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de
*
achtergrond- en interventiewaarde
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk
**
aan de interventiewaarde
het gehalte is groter dan de interventiewaarde
***
geen toetsingswaarde voor opgesteld
-niet geanalyseerd
verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
#
laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090
AS3000
versie 4,25 juni 2008.
a
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor
opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner
dan de achtergrondwaarde te zijn.
b
gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en
groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis.
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de
volgende samenstelling: lutum 4.4%; humus 2%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25%
en organische stof = 10%.)

Projectnaam
Projectcode

Vorrinklaan 7 te Dordrecht
110276

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)
Monstercode
Bodemtype

droge stof(gew.-%)
gewicht artefacten(g)
aard van de artefacten(g)

organische stof
(gloeiverlies)(% vd DS)

Mb102
1

AW

1/2(AW+I)

I

68
206

112
377

AS3000
EIS

77,2 -<1 -Geen --

2,7 --

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)(% vd DS)
7,7 -METALEN
koper
lood

110
300

**
**

24
36

24
36

Monstercode en monstertraject
11654964-002 Mb102 50-100

1

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de
*
achtergrond- en interventiewaarde
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk
**
aan de interventiewaarde
het gehalte is groter dan de interventiewaarde
***
geen toetsingswaarde voor opgesteld
-niet geanalyseerd
verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
#
laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090
AS3000
versie 4,25 juni 2008.
a
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor
opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner
dan de achtergrondwaarde te zijn.
b
gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en
groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis.
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de
volgende samenstelling: lutum 7.7%; humus 2.7%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25%
en organische stof = 10%.)

Projectnaam
Projectcode

Vorrinklaan 7 te Dordrecht
110276

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)
Monstercode
Bodemtype

droge stof(gew.-%)
gewicht artefacten(g)
aard van de artefacten(g)

organische stof
(gloeiverlies)(% vd DS)

Mb103
1

AW

1/2(AW+I)

I

64
199

105
364

AS3000
EIS

81,4 -<1 -Geen --

2,1 --

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)(% vd DS)
6,2 -METALEN
koper
lood

54
110

*
*

22
34

22
34

Monstercode en monstertraject
11654964-003 Mb103 20-70

1

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de
*
achtergrond- en interventiewaarde
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk
**
aan de interventiewaarde
het gehalte is groter dan de interventiewaarde
***
geen toetsingswaarde voor opgesteld
-niet geanalyseerd
verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
#
laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090
AS3000
versie 4,25 juni 2008.
a
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor
opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner
dan de achtergrondwaarde te zijn.
b
gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en
groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis.
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de
volgende samenstelling: lutum 6.2%; humus 2.1%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25%
en organische stof = 10%.)

Projectnaam
Projectcode

Vorrinklaan 7 te Dordrecht
110276

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)
Monstercode
Bodemtype

droge stof(gew.-%)
gewicht artefacten(g)
aard van de artefacten(g)

organische stof
(gloeiverlies)(% vd DS)

Mb104
1

AW

1/2(AW+I)

I

66
202

108
369

AS3000
EIS

80,3 -<1 -Geen --

3,0 --

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)(% vd DS)
6,2 -METALEN
koper
lood

76
170

**
*

23
35

23
35

Monstercode en monstertraject
11654964-004 Mb104 100-150

1

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de
*
achtergrond- en interventiewaarde
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk
**
aan de interventiewaarde
het gehalte is groter dan de interventiewaarde
***
geen toetsingswaarde voor opgesteld
-niet geanalyseerd
verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
#
laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090
AS3000
versie 4,25 juni 2008.
a
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor
opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner
dan de achtergrondwaarde te zijn.
b
gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en
groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis.
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de
volgende samenstelling: lutum 6.2%; humus 3%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25%
en organische stof = 10%.)

Projectnaam
Projectcode

Vorrinklaan 7 te Dordrecht
110276

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)
Monstercode
Bodemtype

Mb105
1

droge stof(gew.-%)
gewicht artefacten(g)
aard van de artefacten(g)

79,1 -23 -Stenen --

organische stof
(gloeiverlies)(% vd DS)

AW

1/2(AW+I)

I

70
209

115
383

AS3000
EIS

3,4 --

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)(% vd DS)
8,0 -METALEN
koper
lood

82
190

**
*

24
36

24
36

Monstercode en monstertraject
11654964-005 Mb105 100-140

1

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de
*
achtergrond- en interventiewaarde
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk
**
aan de interventiewaarde
het gehalte is groter dan de interventiewaarde
***
geen toetsingswaarde voor opgesteld
-niet geanalyseerd
verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
#
laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090
AS3000
versie 4,25 juni 2008.
a
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor
opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner
dan de achtergrondwaarde te zijn.
b
gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en
groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis.
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de
volgende samenstelling: lutum 8%; humus 3.4%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25%
en organische stof = 10%.)

Projectnaam
Projectcode

Vorrinklaan 7 te Dordrecht
110276

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)
Monstercode
Bodemtype

droge stof(gew.-%)
gewicht artefacten(g)
aard van de artefacten(g)

organische stof
(gloeiverlies)(% vd DS)

Mb106
1

AW

1/2(AW+I)

I

71
212

117
387

AS3000
EIS

79,4 -<1 -Geen --

3,0 --

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)(% vd DS)
9,0 -METALEN
koper
lood

37
120

*
*

25
36

25
36

Monstercode en monstertraject
11654964-006 Mb106 80-110

1

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de
*
achtergrond- en interventiewaarde
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk
**
aan de interventiewaarde
het gehalte is groter dan de interventiewaarde
***
geen toetsingswaarde voor opgesteld
-niet geanalyseerd
verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
#
laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090
AS3000
versie 4,25 juni 2008.
a
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor
opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner
dan de achtergrondwaarde te zijn.
b
gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en
groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis.
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de
volgende samenstelling: lutum 9%; humus 3%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en
organische stof = 10%.)
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Rotterdam, 21-02-2011

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 110276.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Orderdatum
16-02-2011
Startdatum
16-02-2011
Rapportagedatum 21-02-2011

Analyse

Eenheid

Q

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten

gew.-%
g
g

S
S
S

79.9
<1
geen

79.7
9.1
puin

80.7
<1
geen

organische stof (gloeiverlies)

% vd DS

S

3.6

2.9

1.5

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)
% vd DS

S

7.7

10

8.1

METALEN
koper
lood

S
S

86
280

73
140

12
<13

mg/kgds
mg/kgds

001

002

003

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

Grond (AS3000)

001 07: 120-140

002

Grond (AS3000)

002 10: 50-100

003

Grond (AS3000)

003 11: 60-80
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Orderdatum
16-02-2011
Startdatum
16-02-2011
Rapportagedatum 21-02-2011

Monster beschrijvingen

001

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

droge stof

Grond (AS3000)

gewicht artefacten
aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)
lutum (bodem)
koper
lood

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform OVAM-methode CMA
2/II/A.1 Grond (AS3000): conform AS3010-2
Conform AS3000, NEN 5709
Idem
Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN 6966 (meting)
Idem

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
002
003

Y3012387
Y3012378
Y3012381

15-02-2011
15-02-2011
15-02-2011

15-02-2011
15-02-2011
15-02-2011

ALC201
ALC201
ALC201
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: Vorrinklaan 7 te Dordrecht
: 110276
: 11654964, versie nummer: 1
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Rotterdam, 21-03-2011

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 110276.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Orderdatum
16-03-2011
Startdatum
16-03-2011
Rapportagedatum 21-03-2011

Analyse

Eenheid

Q

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten

gew.-%
g
g

S
S
S

89.7
<1
geen

77.2
<1
geen

81.4
<1
geen

80.3
<1
geen

79.1
23
stenen

organische stof (gloeiverlies)

% vd DS

S

2.0

2.7

2.1

3.0

3.4

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)
% vd DS

S

4.4

7.7

6.2

6.2

8.0

METALEN
koper
lood

S
S

33
110

110
300

54
110

76
170

82
190

mg/kgds
mg/kgds

001

002

003

004

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

Grond (AS3000)

Mb101 50-100

002

Grond (AS3000)

Mb102 50-100

003

Grond (AS3000)

Mb103 20-70

004

Grond (AS3000)

Mb104 100-150

005

Grond (AS3000)

Mb105 100-140
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Monster beschrijvingen

001

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Orderdatum
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Analyse

Eenheid

Q

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten

gew.-%
g
g

S
S
S

79.4
<1
geen

organische stof (gloeiverlies)

% vd DS

S

3.0

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)
% vd DS

S

9.0

METALEN
koper
lood

S
S

37
120

mg/kgds
mg/kgds

006

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

006

Grond (AS3000)

Mb106 80-110
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Monster beschrijvingen

006

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

droge stof

Grond (AS3000)

gewicht artefacten
aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)
lutum (bodem)
koper
lood

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform OVAM-methode CMA
2/II/A.1 Grond (AS3000): conform AS3010-2
Conform AS3000, NEN 5709
Idem
Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN 6966 (meting)
Idem

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
002
003
004
005
006

Y3040914
Y3041325
Y3040943
Y3041326
Y3041354
Y3041249

15-03-2011
15-03-2011
15-03-2011
15-03-2011
15-03-2011
15-03-2011

15-03-2011
15-03-2011
15-03-2011
15-03-2011
15-03-2011
15-03-2011

ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
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