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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding 

Aanleiding voor het opstellen van deze ruimtelijke onderbouwing is de voorgenomen sloop en 
nieuwbouw van het Shell-brandstoffenverkooppunt aan de Kleidijk 94 te Rhoon. Met de 
herontwikkeling zal de inrichting van het brandstoffenverkooppunt effectiever worden 
ingericht, waardoor een betere doorstroming op het terrein ontstaat en geen belemmeringen 
worden opgeworpen op de doorgaande weg. De beoogde herinrichting is in strijd met het 
vigerende bestemmingsplan 'Rhoon-dorp' waarin aan de locatie de bestemmingen 'Bedrijf', 
'Cultuur en Ontspanning' en 'Verkeer' zijn toegekend. 
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking 
getreden. De herinrichting kan daarom mogelijk worden gemaakt door middel van een 
omgevingsvergunning. Bij deze omgevingsvergunning behoort voorliggende ruimtelijke 
onderbouwing, waarin wordt aangetoond dat het voornemen om af te wijken van het 
vigerende bestemmingsplan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. 

1.2  Ligging projectgebied 

Het projectgebied ligt tussen de Groene Kruisweg (N492) en de Kleidijk aan de noordkant 
van Rhoon (zie figuur 1.1 Ligging projectgebied).  
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Figuur 1.1 Ligging projectgebied 

1.3  Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 geeft een samenvatting van het actuele beleidskader dat relevant is voor het 
projectgebied. Vervolgens komt in hoofdstuk 3 een beschrijving van de ontwikkeling aan de 
orde. In hoofdstuk 4 worden de relevante milieuaspecten en de overige onderzoeken 
beschreven. Hoofdstuk 5 gaat in op de economische uitvoerbaarheid van het plan. 
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Hoofdstuk 2  Ruimtelijk beleidskader 

2.1  Inleiding 

De beleidscontext voor de visie op het projectgebied wordt gevormd door een aantal 
landelijke, provinciale, regionale en gemeentelijke beleidsrapportages. In dit hoofdstuk is het 
relevante beleid beknopt samengevat. 

2.2  Rijksbeleid 

Nota Ruimte 
Op 17 januari 2006 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Nota Ruimte. Deze nota is 
gebaseerd op de beleidsvoornemens van het Tweede Structuurschema Groene Ruimte en de 
Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening. In de nota worden vier algemene doelen 
geformuleerd: versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland, 
bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland, borging en ontwikkeling van 
belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden en borging van de veiligheid. Meer specifiek 
voor steden en netwerken staan de volgende beleidsdoelen centraal: ontwikkeling van 
nationale stedelijke netwerken en stedelijke centra, versterking van de economische 
kerngebieden, verbetering van de bereikbaarheid, verbetering van de leefbaarheid en 
sociaal-economische positie van steden, bereikbare en toegankelijke recreatievoorzieningen 
in en rond de steden, behoud en versterking van de variatie tussen stad en land, afstemming 
van verstedelijking en economie met de waterhuishouding en waarborging van 
milieukwaliteit en veiligheid. Hiermee komt de nadruk meer dan in de Vijfde Nota te liggen 
op economische ontwikkeling. Weliswaar ligt de nadruk op verstedelijking, maar er moet ook 
ruimte worden gepland voor water, natuur, landschap, recreatie, sport en landbouw. 
 
De Nota Ruimte gaat tevens meer dan voorheen uit van het motto 'decentraal wat kan, 
centraal wat moet'. Gebiedsgerichte, integrale ontwikkeling waarin alle betrokkenen 
participeren wordt ondersteund. Hiermee wordt meer verantwoordelijkheid gelegd bij de 
provincie en gemeenten om te sturen in de ruimtelijke ordening. 
 
Ontwerp AMvB Ruimte (29 mei 2009) 
Kern van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is dat alle overheden hun ruimtelijke belangen 
vooraf kenbaar maken en aangeven via welke weg zij die belangen denken te realiseren. Het 
Rijk geeft dit aan in de AMvB Ruimte.  
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De AMvB Ruimte omvat alle ruimtelijke rijksbelangen uit eerder uitgebrachte PKB's 
(planologische kernbeslissingen) die juridisch doorwerken op het niveau van 
bestemmingsplannen. Het gaat om kaders voor onder meer het bundelen van 
verstedelijking, de bufferzones, nationale landschappen, de ecologische hoofdstructuur, de 
kust, grote rivieren, militaire terreinen, mainportontwikkeling van Rotterdam en de 
Waddenzee. Met de AMvB Ruimte maakt het Rijk pro-actief duidelijk waar provinciale 
verordeningen en gemeentelijke bestemmingsplannen aan moeten voldoen. 

2.3  Provinciaal en regionaal beleid 

Provinciale Structuurvisie (2 juli 2010) 
In de 'Visie op Zuid-Holland' beschrijft de provincie haar doelstellingen en provinciale 
belangen. De structuurvisie geeft de visie voor 2020 met bijbehorende uitvoeringsstrategie 
en een doorkijk naar 2040. De nieuwe structuurvisie komt in de plaats van de vier 
streekplannen en de Nota Regels voor Ruimte. 
 
De kern van 'Visie op Zuid-Holland' is het versterken van de samenhang, herkenbaarheid en 
diversiteit binnen Zuid-Holland. Dit draagt bij aan een goede kwaliteit van leven en een 
sterke economische concurrentiepositie. Duurzame ontwikkeling en klimaatbestendigheid zijn 
belangrijke pijlers. Dit wil Zuid-Holland bereiken door realisering van een samenhangend 
stedelijk en landschappelijk netwerk. Goede bereikbaarheid, een divers aanbod van woon- en 
werkmilieus in een aantrekkelijk landschap met ruimte voor water, landbouw en natuur zijn 
daarin kenmerkende kwaliteiten. 
 
'Visie op Zuid-Holland' is opgebouwd uit vijf integrale hoofdopgaven, namelijk: 
1. aantrekkelijk en concurrerend internationaal profiel; 
2. duurzame en klimaatbestendige deltaprovincie; 
3. divers en samenhangend stedelijk netwerk; 
4. vitaal, divers en aantrekkelijk landschap; 
5. stad en land verbonden. 
 

 
Figuur 2.1 Uitsnede Functiekaart provinciale structuurvisie 
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In de provinciale structuurvisie is geen relevant beleid opgenomen ten aanzien van de 
herinrichting van het brandstoffenverkooppunt. 
 
Verordening Ruimte (2 juli 2010) 
In samenhang met de structuurvisie is ook de Verordening Ruimte vastgesteld. De regels in 
deze verordening zijn bindend en werken door in gemeentelijke plannen. Het volgende 
artikel is relevant voor het projectgebied: 
 
Artikel 2 Contouren 
Om het stedelijk netwerk te versterken kiest de provincie het uitgangspunt om 
verstedelijking zoveel mogelijk in bestaand bebouwd gebied te concentreren. Hiermee wordt 
de kwaliteit van het bebouwde gebied behouden en versterkt. Om dit te bereiken zijn het 
stedelijk netwerk en alle daarbuiten gelegen kernen in Zuid-Holland voorzien van 
bebouwingscontouren. Deze geven de grens van de bebouwingsmogelijkheden voor wonen 
en werken weer. De bebouwingscontouren zijn strak getrokken om het bestaand stedelijk 
gebied en kernen, rekening houdend met en de reeds vastgelegde streekplangrenzen en 
plannen waar de provincie reeds mee heeft ingestemd. Verstedelijking buiten deze 
bebouwingscontouren is in principe niet toegestaan.  
 

 
Figuur 2.2 Projectgebied binnen de bebouwingscontour 
 
Het brandstoffenverkooppunt ligt binnen de aangegeven bebouwingscontouren. 
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2.4  Gemeentelijk beleid 

Structuurvisie Albrandswaard 
Op 1 november 2004 is de structuurvisie 'Albrandswaard: Hoofdlijnen van beleid' 
vastgesteld. Hierin wordt aangegeven dat de ambitie voor de kernen er op is gericht de 
verschillende kernen onderscheidend te houden en de dorpse identiteit te bewaren. Voor het 
invullen van locaties in de kernen is de hoofdlijn van beleid om dat op contextuele wijze te 
doen. Dit houdt in dat naar de functionele-, cultuurhistorische-, emotionele- en 
landschappelijke / ruimtelijke betekenis van een plek in haar omgeving gekeken wordt en de 
bebouwing een positieve bijdrage daaraan moet leveren. Dit betekent dat de ontwikkeling 
steeds moet worden afgestemd op de specifieke betekenis van die locatie voor de 
karakteristiek en identiteit van de kern. Soms kan dat historiserend zijn maar voor een 
andere locatie meer eigentijds. Het concrete besluit hierover is niet bepaald in de 
structuurvisie, maar dient per project bepaald te worden. 
 
Andere relevante hoofdlijnen uit de structuurvisie betreffen: 
 behoud en ontwikkeling van voorzieningen die het leven in het dorp aantrekkelijk houden 

en bijdragen tot de kwaliteit van het wonen; 
 behoud van de groene setting van Rhoon in de omgeving; 
 behoud karakteristieke polderdijken; 
 bedrijvigheid en bedrijventerreinen die passen bij het dorpse karakter. 
 
Toekomstvisie Albrandswaard 2025 
Momenteel wordt gewerkt aan de Toekomstvisie 2025. Deze legt de wensen voor de 
toekomst van de gemeente Albrandswaard vast. Als de toekomstvisie gereed is wordt deze 
vertaald in een nieuwe structuurvisie. 

2.5  Conclusie 

De voorgenomen herinrichting van het brandstoffenverkooppunt is niet in overeenstemming 
met het vigerend bestemmingsplan maar wel met het rijks-, provinciaal en recent 
gemeentelijk beleid.  
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Hoofdstuk 3  Ruimtelijke analyse 

Bestaande situatie 
Het huidige brandstoffenverkooppunt, aan de zuidzijde van de Groene Kruisweg (N492), 
heeft drie afleverpunten voor motorbrandstof. Hiervan is één afleverpunt geheel bestemd 
voor de verkoop van LPG. De overige twee afleverpunten zijn bestemd voor de verkoop van 
reguliere brandstoffen. Ten noorden van de afleverpunten is een verkoopruimte, 
opslagruimtes en een wasbox aanwezig. De wasbox en bijbehorende stofzuigeropstelplekken 
zijn uitsluitend (tenzij van de ontsluiting op het naastgelegen bedrijf gebruik wordt gemaakt) 
te bereiken via de Kleidijk.  
Het feit dat er in de huidige situatie weinig manoeuvreerruimte op het terrein (bij de 
afleverpunten) aanwezig is zorgt regelmatig voor opstoppingen op de oprit naar het station.  
 
Toekomstige situatie 
Met de herinrichting van het terrein wordt beoogd de doorstroming te verbeteren. Er worden 
hiervoor drie eilanden met elk twee afleverpunten gerealiseerd. Hierdoor wordt het mogelijk 
om per eiland gelijktijdig meerdere auto's te bedienen (zie figuur 3.1). Het verkooppunt voor 
LPG zal aan de kant van de Groene Kruisweg (N492) worden gesitueerd.  
  

  
Figuur 3.1 nieuwe situatie afleverpunten 
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De herinrichting van het terrein gaat gepaard met de realisatie van een nieuwe 
verkoopruimte met magazijn en benodigde technische ruimtes, een grotere overkapping, de 
aanleg van hiervoor benodigde parkeerplaatsen, de realisatie van een 'roll-over carwash' en 
nieuwe stofzuigeropstelplekken. De hoogte van de bebouwing zal gelijkwaardig zijn aan de 
bestaande situatie. 
Met de herinrichting wordt eveneens voorzien in een doorsteek richting de achtergelegen 
Kleidijk. Hierdoor wordt het mogelijk de nieuwe carwash en de stofzuigeropstelplekken vanaf 
de Groene Kruisweg te bereiken, zonder dat gebruik gemaakt hoeft te worden van het 
naastgelegen bedrijfsperceel. De naast het perceel gelegen watergangen zal worden 
behouden. 
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Hoofdstuk 4  Sectorale aspecten 

4.1  Inleiding 

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie dient de 
uitvoerbaarheid van een project, waarbij wordt afgeweken van het vigerende 
bestemmingsplan, te worden aangetoond en moet worden onderbouwd dat er sprake is van 
een goede ruimtelijke ordening. In dit hoofdstuk zijn de sectorale aspecten beschreven die 
voor dit project relevant zijn. De resultaten en conclusies van de onderzoeken zijn per aspect 
opgenomen in de betreffende paragraaf. 

4.2  Water 

Beleidskader 
Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's verschenen 
aangaande de waterhuishouding, allen met als doel een duurzaam waterbeheer (kwalitatief 
en kwantitatief). Deze paragraaf geeft een overzicht van de voor het projectgebied relevante 
nota's, waarbij het beleid van het waterschap en de gemeente nader wordt behandeld. 
 
Europa: 
 Kaderrichtlijn Water (KRW) 
Nationaal: 
 Nationaal Waterplan (NW) 
 Waterbeleid voor de 21ste eeuw (WB21) 
 Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 
 Waterwet 
Provinciaal: 
 Provinciaal Waterplan 
 Provinciale Structuurvisie 
 Verordening Ruimte 
 
Waterschapsbeleid 
In het Waterbeheerplan 2009-2015 (2009) staat hoe Hollandse Delta het waterbeheer in het 
werkgebied in de komende jaren wil uitvoeren. Daarbij gaat het om betaalbaar waterbeheer 
met evenwichtige aandacht voor veiligheid, waterkwaliteit, waterkwantiteit, duurzaamheid en 
om het watersysteem als onderdeel van de ruimtelijke inrichting van ons land. Het 
Waterbeheerplan beschrijft de uitgangspunten voor het beheer, de ontwikkelingen die de 
komende jaren verwacht worden en de belangrijkste keuzen die het waterschap moet 
maken. Daarnaast geeft het Waterbeheerplan een overzicht van maatregelen en kosten. De 
maatregelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn onderdeel van het plan.  
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Uit het oogpunt van waterkwaliteit moet schoon hemelwater bij voorkeur worden 
afgekoppeld en direct worden geloosd op oppervlaktewater. Dit vermindert de vuiluitworp uit 
het gemengde rioolstelsel en verlaagt de belasting van de afvalwaterzuivering. Bij een 
toename van aaneengesloten verhard oppervlak van 250 m² of meer moet voor de versnelde 
afstroom van hemelwater een vergunning worden aangevraagd in het kader van de Keur. 
Voor een toename aan verhard oppervlak moet 10% van deze toename worden 
gecompenseerd in de vorm van open water binnen het peilgebied waarin de verharding 
toeneemt. 
 
Gemeentelijk beleid 
Het Waterplan Albrandswaard heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van het water en 
het uitbreiden van de hoeveelheid water in de gemeente. Om dit te realiseren zijn in het 
waterplan maatregelen beschreven, die de komende jaren worden uitgevoerd. Deze 
maatregelen zijn nodig, om ook bij klimaatsveranderingen en bodemdalingen 'droge voeten' 
te houden. 
 
Huidige situatie 
Algemeen 
Het projectgebied ligt binnen het beheersgebied van het waterschap Hollandse Delta, 
verantwoordelijk voor het waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer. Het projectgebied ligt 
tussen de Groene Kruisweg en de Kleidijk aan de noordkant van Rhoon en is nagenoeg 
geheel verhard.  
 
Bodem en grondwater 
De bodem bestaat ter plaatse uit klei. Er is sprake van grondwatertrap VI. Dat wil zeggen de 
dat gemiddeld hoogste grondwaterstand varieert tussen de 0,4 m en 0,8 m beneden 
maaiveld en dat de gemiddeld laagste grondwaterstand meer dan 1,20 m beneden maaiveld 
ligt.  
 
Waterkwantiteit 
In het projectgebied is geen oppervlaktewater aanwezig. Grenzend aan de zuidkant van het 
projectgebied ligt een waterpartij.  
 
Veiligheid en waterkeringen 
Het projectgebied ligt niet binnen de kern- of beschermingszone van een waterkering. 
 
Afvalwaterketen en riolering 
In het projectgebied ligt ter plaatse van het tankgedeelte een geheel eigen opvangsysteem 
voor afstromend hemelwater.  
 
Toekomstige situatie 
Algemeen 
In het projectgebied vindt een herinrichting van het brandstoffenverkooppunt plaats. 
Aangezien het projectgebied reeds nagenoeg geheel verhard is, hoeft er geen 
watercompensatie plaats te vinden. 
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Watersysteemkwaliteit en ecologie 
Ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van water en bodem is het van belang om 
duurzame, niet-uitloogbare materialen te gebruiken, zowel gedurende de bouw- als de 
gebruiksfase. 
 
Veiligheid en waterkeringen 
De ontwikkeling heeft geen invloed op de waterveiligheid in de omgeving. 
 
Waterbeheer 
Voor aanpassingen aan het bestaande watersysteem dient bij het waterschap vergunning te 
worden aangevraagd op grond van de "Keur". Dit geldt dus bijvoorbeeld voor het graven van 
nieuwe watergangen, het aanbrengen van een stuw of het afvoeren van hemelwater naar het 
oppervlaktewater. In de Keur is ook geregeld dat een beschermingszone voor watergangen 
en waterkeringen in acht dient te worden genomen. Dit betekent dat binnen de 
beschermingszone niet zonder ontheffing van het waterschap gebouwd, geplant of 
opgeslagen mag worden. De genoemde bepaling beoogt te voorkomen dat de stabiliteit, het 
profiel en/of de veiligheid wordt aangetast, de aan- of afvoer en/of berging van water wordt 
gehinderd dan wel het onderhoud wordt gehinderd. Ook voor het onderhoud gelden 
bepalingen uit de "Keur". Het onderhoud en de toestand van de (hoofd)watergangen worden 
tijdens de jaarlijkse schouw gecontroleerd en gehandhaafd. 
 
Conclusie 
De ontwikkeling heeft geen negatieve gevolgen voor het waterhuishoudkundige systeem ter 
plaatse. 

4.3  Ecologie 

Bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan dient onderzocht te worden of de Flora- en 
faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en het beleid van de provincie ten aanzien van 
de Ecologische Hoofdstructuur de uitvoering van het plan niet in de weg staan. 
 
Huidige situatie 
Het projectgebied ligt tussen de Groene Kruisweg en Kleidijk en is nagenoeg geheel verhard. 
Aan de zuidkant, langs de Rivierweg, staat opgaand groen en ligt een waterpartij. 
 
Beoogde ontwikkelingen 
Het plan voorziet in de herontwikkeling van het brandstoffenverkooppunt. Ten behoeve van 
deze ontwikkeling moeten een stuk van de haag (2 bomen) aan de oostkant van de 
waterpartij worden gekapt.  
 
Toetsingskader 
Beleid 
De Nota Ruimte geeft het beleidskader voor de duurzame ontwikkeling en een verantwoord 
toekomstig grondgebruik in de vorm van onder andere de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 
De EHS is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden. Het 
netwerk wordt gevormd door kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en ecologische 
verbindingszones. De EHS is op provinciaal niveau uitgewerkt. 
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Normstelling 
Flora- en faunawet 
Voor de soortenbescherming is de Flora- en faunawet (hierna Ffw) van toepassing. Deze wet 
is gericht op de bescherming van dier- en plantensoorten in hun natuurlijke leefgebied. De 
Ffw bevat onder meer verbodsbepalingen met betrekking tot het aantasten, verontrusten of 
verstoren van beschermde dier- en plantensoorten, hun nesten, holen en andere 
voortplantings- of vaste rust- en verblijfsplaatsen. De wet maakt hierbij een onderscheid 
tussen 'licht' en 'zwaar' beschermde soorten. Indien sprake is van bestendig beheer, 
onderhoud of gebruik, gelden voor sommige, met name genoemde soorten, de 
verbodsbepalingen van de Ffw niet. Er is dan sprake van vrijstelling op grond van de wet. 
Voor zover deze vrijstelling niet van toepassing is, bestaat de mogelijkheid om van de 
verbodsbepalingen ontheffing te verkrijgen van het Ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie. Voor de zwaar beschermde soorten wordt deze ontheffing slechts 
verleend, indien: 
 er sprake is van een wettelijk geregeld belang (waaronder het belang van land- en 

bosbouw, bestendig gebruik en dwingende reden van groot openbaar belang); 
 er geen alternatief is; 
 geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. 
 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient in het geval van zwaar beschermde soorten of broedende 
vogels overtreding van de Ffw voorkomen te worden door het treffen van maatregelen, 
aangezien voor dergelijke situaties geen ontheffing kan worden verleend. 
 
Met betrekking tot vogels hanteert het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie de volgende interpretatie van artikel 11: 
De verbodsbepalingen van artikel 11 beperken zich bij vogels tot alleen de plaatsen waar 
gebroed wordt, inclusief de functionele omgeving om het broeden succesvol te doen zijn, én 
slechts gedurende de periode dat er gebroed wordt. Er zijn hierop echter verschillende 
uitzonderingen, te weten: 
 
Nesten die het hele jaar door zijn beschermd 
Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Ffw het 
gehele seizoen. 
1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in 

gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil). 
2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die 

daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) 
voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar 
(voorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus). 

3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats 
broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) 
voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: 
ooievaar, kerkuil en slechtvalk). 

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruikmaken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks 
in staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil). 
 

Nesten die niet het hele jaar door zijn beschermd 
In de 'aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten' worden de volgende soorten 
aangegeven als categorie 5. Deze zijn buiten het broedseizoen niet beschermd.  
5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het hele jaar 
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daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende 
flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. 
De soorten uit categorie 5 vragen soms wel om nader onderzoek, ook al zijn hun nesten 
niet jaarrond beschermd. Categorie 5-soorten zijn namelijk wel jaarrond beschermd als 
zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. 

 
De Ffw is voor dit bestemmingsplan van belang, omdat bij de voorbereiding van het plan 
moet worden onderzocht of deze wet de uitvoering van het plan niet in de weg staat. 
 
Natuurbeschermingswet 1998 
Uit het oogpunt van gebiedsbescherming is de Natuurbeschermingswet 1998 van belang. 
Deze wet onderscheidt drie soorten gebieden, te weten: 
a. door de minister van EL&I (voormalig Ministerie van LNV) aangewezen gebieden, zoals 

bedoeld in de Vogel- en Habitatrichtlijn; 
b. door de minister van EL&I (voormalig Ministerie van LNV) aangewezen beschermde 

natuurmonumenten;   
c. door Gedeputeerde Staten aangewezen beschermde landschapsgezichten.  
De wet bevat een zwaar beschermingsregime voor de onder a en b bedoelde gebieden (in de 
vorm van verboden voor allerlei handelingen, behoudens vergunning van Gedeputeerde 
Staten of de Minister van EL&I). De speciale beschermingszones (a) hebben een externe 
werking, zodat ook ingrepen die buiten deze zones plaatsvinden verstoring kunnen 
veroorzaken en moeten worden getoetst op het effect van de ingreep op soorten en habitats. 
 
Onderzoek 
Gebiedsbescherming 
Het projectgebied vormt geen onderdeel van een natuur- of groengebied met een 
beschermde status, zoals Natura 2000. Het projectgebied maakt ook geen deel uit van de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Deze natuurgebieden liggen op grote afstand van het 
projectgebied en worden niet beïnvloed door de relatief kleinschalige ingreep. 
Gebiedsbescherming komt daarom in deze paragraaf niet meer aan de orde. 
 
Soortenbescherming 
De huidige ecologische waarden zijn vastgesteld aan de hand van foto's van het 
projectgebied, algemene ecologische kennis en verspreidingsatlassen/gegevens (onder 
andere www.ravon.nl en www.waarneming.nl) waarin de waarnemingen zijn aangegeven.  
 
Vogels 
In de heg in het projectgebied en de groenstroken ten zuiden van het projectgebied komen 
tuin- en struweelvogels voor. Hier zijn soorten als koolmees, roodborst, winterkoning en 
merel aanwezig. De bomen bieden mogelijk nestgelegenheid aan de kraai. De waterpartij 
biedt leefgebied aan watervogels als meerkoet, wilde eend en waterhoen.  
 
Zoogdieren 
Het projectgebied is ongeschikt als leefgebied voor grondgebonden zoogdieren. De 
groenstrook ten zuiden van het projectgebied heeft geen bijzondere functie voor vleermuizen 
aangezien in de omgeving grotere groeneenheden aanwezig zijn die foerageergebied kunnen 
bieden aan vleermuizen.  
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Overige soorten 
Er zijn, gezien de voorkomende biotopen, geen beschermde vaatplanten, vissen, amfibieën, 
reptielen en/of bijzondere insecten of overige soorten aanwezig in het projectgebied. Deze 
soorten stellen hoge eisen aan hun leefgebied; het projectgebied voldoet hier niet aan. 
 
In tabel 4.1 staat aangegeven welke beschermde soorten er binnen het projectgebied 
voorkomen en onder welk beschermingsregime deze vallen. 
 
Tabel 4.1: Beschermde soorten binnen het projectgebied en het 
beschermingsregime 

 Nader 
onderzoek 
nodig? 

Vrijstellingsregeling Ffw tabel 1  geen nee 

Ontheffingsregeling Ffw tabel 2  geen nee 

 tabel 3 bijlage 1 AMvB geen nee 

  bijlage IV HR geen nee 

 vogels cat. 1 t/m 4 geen nee 

 
Toetsing en conclusie 
Soortenbescherming 
Het plan voorziet in de herinrichting van het brandstoffenverkooppunt. De benodigde 
werkzaamheden ten behoeve van deze ontwikkeling kunnen leiden tot aantasting van te 
beschermen natuurwaarden. In het projectgebied komen naar verwachting geen beschermde 
soorten voor. 
Tijdens werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen. 
Verstoring van broedende vogels is verboden. Overtreding van verbodsbepalingen ten 
aanzien van vogels wordt voorkomen door de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te 
voeren. In het kader van de Ffw wordt geen standaardperiode gehanteerd voor het 
broedseizoen. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Indien de 
werkzaamheden uitgevoerd worden op het moment dat er geen broedgevallen (meer) 
aanwezig zijn, is overtreding van de wet niet aan de orde. De meeste vogels broeden 
overigens tussen 15 maart en 15 juli (bron: www.vogelbescherming.nl).  

4.4  Bedrijven en milieuhinder 

Beleid en normstelling 
Ten aanzien van de ontwikkelingen in het plan dient rekening te worden gehouden met 
eventuele milieuhinder als gevolg van de uitvoering van (bedrijfs)activiteiten. Uitgangspunt 
daarbij is dat bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt en dat ter plaatse van de 
milieugevoelige objecten, zoals woningen, sprake is van een aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat. Voor de afstemming tussen milieugevoelige en milieuhinderlijke functies wordt 
milieuzonering toegepast. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de  VNG publicatie 
Bedrijven en Milieuzonering. In deze publicatie is lijst opgenomen waarin de meest 
voorkomende bedrijven en bedrijfsactiviteiten zijn gerangschikt naar mate van 
milieubelasting.  
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Voor elke bedrijfsactiviteit is de maximale richtafstand ten opzichte van milieugevoelige 
functies aangegeven op grond waarvan een categorie-indeling heeft plaats gevonden. De 
richtafstanden gelden ten opzichte van het omgevingstype "rustige woonwijk". Voor andere 
omgevingstypen dan een rustige woonwijk kunnen kleinere richtafstanden worden 
gehanteerd. Milieuzonering beperkt zich tot de milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: 
geluid, geur, gevaar en stof. 
 
Onderzoek 
In het vigerende bestemmingsplan is de verkoop van motorbrandstoffen ter plaatse van het 
Shell brandstoffenverkooppunt, aan de zuidzijde van de Groene Kruisweg (N492), reeds 
mogelijk gemaakt door middel van een bedrijfsbestemming. Ten zuiden van deze 
bedrijfsbestemming is een perceel aanwezig met de bestemming 'Cultuur en Ontspanning' 
(zie figuur 4.1, roze perceel). 
 

 
Figuur 4.1: Uitsnede van het vigerende bestemmingsplan 'Groeneweg/Metrobaan' (2011) ten 
noorden van de Groene Kruisweg en het vigerende bestemmingsplan 'Rhoon Dorp' (2009) 
ten zuiden van de Groene Kruisweg (bron: www.ruimtelijke plannen.nl) 
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Met het project wordt binnen een deel van het perceel met de bestemming 'Cultuur en 
Ontspanning' de verkoop van motorbrandstoffen en bijbehorende activiteiten mogelijk 
gemaakt. Dit gebruik is daarom strijdig met het vigerende bestemmingsplan. Vanuit het 
oogpunt van milieuzonering zijn er vanuit de omgeving geen belemmeringen voor dit 
planologisch strijdig gebruik. In de directe omgeving van het brandstoffenverkooppunt zijn 
namelijk geen milieugevoelige objecten aanwezig. Ten opzichte van de omliggende bedrijfs- 
en kantoorbestemmingen hoeft geen richtafstand te worden aangehouden in verband met de 
verkoop van motorbrandstoffen. Dit zijn immers geen milieugevoelige bestemmingen. De 
afstand tot de meest nabij gelegen woningen neemt mogelijk licht af. Voor deze woningen 
geldt dat er op kortere afstand reeds bedrijfsbestemmingen voorkomen.  
Voor de omliggende bedrijfs- en kantoorbestemmingen geldt wel dat er rekening moet 
worden gehouden met externe veiligheidsrisico's. Op het aspect externe veiligheid wordt 
nader ingegaan in paragraaf 4.6. 
 
Conclusie 
Geconcludeerd wordt dat ter plaatse van omliggende milieugevoelige bestemmingen sprake 
is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Het aspect bedrijven en milieuhinder staat de 
uitvoering van het project niet in de weg. 

4.5  Luchtkwaliteit 

Normstelling en beleid 
Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door hoofdstuk 5 titel 5.2 van de Wet 
milieubeheer (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd). De Wm bevat grenswaarden voor 
zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. In 
de ruimtelijke ordeningspraktijk zijn langs wegen vooral de grenswaarden voor 
stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof (jaar- en daggemiddelde) van belang. De 
grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in onderstaande tabel  weergegeven. De 
grenswaarden gelden voor de buitenlucht, met uitzondering van een werkplek in de zin van 
de Arbeidsomstandighedenwet. 
 
Tabel 4.1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wm 

stof toetsing van grenswaarde geldig  

stikstofdioxide (NO2) jaargemiddelde concentratie 60 µg/m³ 2010 tot en 
met 2014 

 jaargemiddelde concentratie 40 µg/m³ vanaf 2015 

fijn stof (PM10)1)  jaargemiddelde concentratie 40 µg/m³ vanaf 11 
juni 2011 

 24-uurgemiddelde concentratie max. 35 keer per jaar 
meer dan 50 µ/m³ 

vanaf 11 
juni 2011 

1. De toetsing van de grenswaarde voor de uurgemiddelde concentratie NO2 is niet relevant aangezien er pas meer overschrijdingsuren 

dan het toegestane aantal van 18 per jaar zullen optreden als de jaargemiddelde concentratie NO2 de waarde van 82 µg/m3 

overschrijdt. Dit is nergens in Nederland het geval. 

2. Bij de beoordeling hiervan blijven de aanwezige concentraties van zeezout buiten beschouwing (volgens de Regeling beoordeling 

Luchtkwaliteit 2007) 

 
Bij de vaststelling van ruimtelijke besluiten moet rekening worden gehouden met de 
luchtkwaliteit. De ontwikkeling kan alleen worden toegestaan indien deze niet leidt tot een 
(dreigende) overschrijding van de grenswaarden voor luchtkwaliteit. 
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In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van ruimtelijke 
plannen uit oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens tevens rekening 
gehouden met de luchtkwaliteit ter plaatse van het projectgebied. 
 
Besluit Niet in Betekenende Mate (nibm) 
In het Besluit nibm en de bijbehorende regeling is exact bepaald in welke gevallen een 
project vanwege de beperkte gevolgen voor de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft 
te worden getoetst. Dit kan het geval zijn wanneer een project een bijdrage heeft van 
minder dan 3% van de grenswaarden voor NO2 en PM10. 
 
Onderzoek 
Met de herinrichting van het terrein van het tankstation neemt het aantal afleverzuilen voor 
brandstoffen toe zodat meer voertuigen tegelijkertijd kunnen worden voorzien van brandstof. 
Deze herinrichting zorgt ervoor dat er meer voertuigen tegelijkertijd aanwezig zijn binnen 
het terrein van het brandstoffenverkooppunt. De herinrichting zorgt hiermee voor een betere 
doorstroming van voertuigen. Daarnaast wordt een wasbox vernieuwd die in de huidige 
situatie ook al aanwezig was. Mogelijk gaat van de herinrichting een verkeersaantrekkende 
werking uit, dit betreft echter een aantrekkende werking op het verkeer dat zich grotendeels 
al op de Groene Kruisweg (N492) bevindt. Het project zelf heeft nauwelijks een 
verkeersaantrekkende werking, de bijdrage aan de luchtkwaliteit bedraagt in geen geval 
meer 3% van de grenswaarden (dit percentage wordt pas overschreden bij een toename met 
circa 1.800 mvt/etmaal). Omdat het besluit nibm van toepassing is wordt een toetsing aan 
de grenswaarden voor luchtkwaliteit achterwege gelaten.  
In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt wel inzicht gegeven in de 
luchtkwaliteit ter plaatse van het projectgebied. Uit de monitoringstool 
(www.nsl-monitoring.nl) die behoort bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit (NSL) volgt dat de jaargemiddelde concentraties NO2 en PM10 langs de Groene 
Kruisweg, de maatgevende weg voor luchtkwaliteit, in 2011 juist beneden de grenswaarden 
zijn gelegen. In deze berekening is de bijdrage van overige bronnen in de omgeving, zoals 
de rijksweg A15, verwerkt in de achtergrondconcentratie. Gelet op de prognoses voor de 
jaren 2015 en 2020 wordt ook in de toekomst geen overschrijding van de grenswaarden 
verwacht. Dit blijkt tevens uit de luchtkwaliteitsonderzoeken die voor het vigerende 
bestemmingsplan 'Groene Kruisweg/Metrobaan' (2011) zijn uitgevoerd. 
 
Conclusies 
Ter plaatse van het projectgebied wordt aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit voldaan. 
Geconcludeerd wordt dat de Wm, onderdeel luchtkwaliteit, de uitvoering van het project niet 
in de weg staat.  

4.6  Externe veiligheid 

Beleid en normstelling 
Bij ruimtelijke plannen en besluiten wordt ten aanzien van externe veiligheid naar 
verschillende aspecten gekeken, namelijk: 
 bedrijven waar opslag, gebruik en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt; 
 vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of leidingen. 
In het externe veiligheidsbeleid wordt doorgaans onderscheid gemaakt tussen het 
plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een 
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persoon op een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met 
gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven. 
Het PR wordt weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting of langs een 
vervoersas. Daarbij geldt een kans van 10-6 als de grenswaarde. Het GR drukt de kans per 
jaar uit dat een groep mensen van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als rechtstreeks 
gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. De norm voor het groepsrisico bestaat uit 
een oriënterende waarde. 
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Risicorelevante inrichtingen 
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) geeft een wettelijke grondslag aan het 
externe veiligheidsbeleid rondom risicovolle inrichtingen. Het doel van het besluit is de 
risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld vanwege risicovolle 
inrichtingen tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Op basis van het Bevi geldt voor 
het PR rondom een risicovolle inrichting een grenswaarde voor kwetsbare objecten en een 
richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten. Beide liggen op een niveau van 10-6 per jaar. 
Bij de vaststelling van ruimtelijke plannen moet aan deze normen worden voldaan, ongeacht 
of het een bestaande of nieuwe situatie betreft. 
Het Bevi bevat geen grenswaarde voor het GR; wel geldt op basis van het Bevi een 
verantwoordingsplicht ten aanzien van het GR in het invloedsgebied rondom de inrichting. De 
in het externe veiligheidsbeleid gehanteerde norm voor het GR geldt daarbij als 
oriëntatiewaarde. Deze verantwoordingsplicht geldt zowel in bestaande als nieuwe situaties. 
 
Vervoer van gevaarlijke stoffen 
In de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (RVGS) is het externe 
veiligheidsbeleid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over water en (spoor)wegen 
opgenomen. Op basis van de circulaire is voor bestaande situaties de grenswaarde voor het 
PR ter plaatse van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten 10-5 per jaar en de 
streefwaarde 10-6 per jaar. In nieuwe situaties is de grenswaarde voor het PR ter plaatse van 
kwetsbare objecten 10-6 per jaar; voor beperkt kwetsbare objecten in nieuwe situaties geldt 
een richtwaarde van 10-6 per jaar. Op basis van de circulaire geldt bij een overschrijding van 
de oriëntatiewaarde voor het GR of een toename van het GR een verantwoordingsplicht. 
Deze verantwoordingsplicht geldt zowel in bestaande als in nieuwe situaties. De circulaire 
vermeldt dat op een afstand van 200 m vanaf het tracé in principe geen beperkingen hoeven 
te worden gesteld aan het ruimtegebruik. Wel kan de verantwoordingsplicht voor het GR nog 
buiten deze 200 m strekken.  
Vooruitlopend op de vaststelling van het Besluit Transportroutes Externe Veiligheid (BTEV) is 
de circulaire RVGS per 1 januari 2010 gewijzigd. Met deze wijziging zijn de 
veiligheidsafstanden en plasbrandaandachtsgebieden uit het Basisnet Weg en het Basisnet 
Water opgenomen in de circulaire. 
 
Onderzoek 
Het Shell brandstoffenverkooppunt waar de herinrichting plaatsvindt vormt een inrichting die 
valt onder de werking van het Bevi. Het tankstation heeft een vergunde doorzet van 1.500 
m3 LPG per jaar. In verband met externe veiligheidsrisico's van de op- en overslag van LPG 
dienen veiligheidscontouren te worden aangehouden rond het LPG vulpunt, het ondergronds 
of ingeterpt LPG reservoir en de afleverzuil. Met de herinrichting van het tankstation vindt 
een verplaatsing van de afleverzuil voor LPG plaats. Met het project worden geen overige 
wijzigingen doorgevoerd aan de bestaande LPG installatie. Voor de afleverzuil dient op grond 
van de Regeling externe veiligheid inrichtingen een afstand van 15 m te worden 
aangehouden tot (beperkt) kwetsbare objecten om aan de grenswaarde PR 10-6 te kunnen 
voldoen. In de nieuwe situatie bedraagt de afstand van de afleverzuil tot de meest nabij 
gelegen objecten, die geen deel uitmaken van de inrichting, meer dan 15 m zodat het 
project voldoet aan de grenswaarden voor het plaatsgebonden risico. 
Uit de kwantitatieve risicoanalyse die is uitgevoerd ten behoeve van het bestemmingsplan 
'Groene Kruisweg/Metrobaan' (2011) blijkt dat het groepsrisico 0,36 maal de oriënterende 
waarde bedraagt. Er is daarom geen sprake van een aandachtspunt ten aanzien van het 
groepsrisico. 
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Conclusie 
Het project voldoet aan het beleid en de normstelling ten aanzien van externe veiligheid. Het 
aspect externe veiligheid staat hierdoor de uitvoering van het project niet in de weg. 

4.7  Kabels en leidingen 

In het projectgebied zijn diverse kabels en leidingen aanwezig die tot de inrichting behoren. 
het gaat bijvoorbeeld om leidingen tussen de pompen en de ondergrondse opslagtanks. Er 
zijn geen overige planologisch relevante kabels en leidingen aanwezig, zoals waterleidingen 
of rioolpersleidingen. Het aspect kabels en leidingen staat de uitvoering het project niet in de 
weg.  

4.8  Bodem 

Beleid en normstelling 
Op grond van het Bro dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan of project 
rekening te worden gehouden met de bodemgesteldheid. Bij functiewijzigingen dient te 
worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie en moet worden 
vastgesteld of er sprake is van een saneringsnoodzaak. In de Wet bodembescherming is 
bepaald dat indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de 
beoogde functie, de grond zodanig dient te worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt 
door de desbetreffende functie (functiegericht saneren). Voor een nieuw geval van 
bodemverontreiniging geldt, in tegenstelling tot oude gevallen (voor 1987), dat niet 
functiegericht maar in beginsel volledig moet worden gesaneerd. Nieuwe bestemmingen 
dienen bij voorkeur te worden gerealiseerd op bodem die geschikt is voor het beoogde 
gebruik. 
 
Bij de herinrichting van het terrein worden bestaande ondergrondse tanks voor 
brandstofopslag verwijderd en nieuwe ondergrondse tanks geplaatst. In verband daarmee is 
in het milieuspoor, als onderdeel van de omgevingsvergunningaanvraag, een gecombineerd 
bodemonderzoek nodig waarin de eindsituatie en de nulsituatie worden onderzocht. 
 
Onderzoek en conclusie 
In het projectgebied is voor de ontwikkeling een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. 
Een volledige weergave van dit onderzoek is opgenomen in Bijlage 1. Doel van dit onderzoek 
was het vaststellen van de bodemkwaliteit ter plaatse.  
Op basis van dit onderzoek wordt geadviseerd om bij de realisering van de bouwplannen de 
volgende uitgangspunten te hanteren: 
 De bodemverontreiniging in de grond ter plaatse van het leidingencunet is met de folie 

die bij de sanering is achtergelaten en gezien de aard van de minerale olie weinig mobiel 
en levert minimaal na richting het grondwater (ook vanwege de folie). Deze 
restverontreiniging in de grond is in deze situatie (gezien de aard en omvang) duurzaam 
stabiel; 

 De grondwaterverontreiniging met minerale olie, aromaten en MTBE moet bij de 
verwijdering en de aanleg van het tankcluster worden beheerst. Geadviseerd wordt om 
hierbij de onttrekking op een dusdanige wijze te dimensioneren dat met een gerichte 
onttrekking ter plaatse van de grondwaterverontreiniging de verontreiniging wordt 
beheerst. Hiermee wordt dan ook een deel van de restverontreiniging verwijderd zodat 
er hierna sprake is van een duurzaam stabiele eindsituatie. 
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Op basis van dit onderzoek is de verontreinigingssituatie c.q. de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem ten behoeve van de bouwplannen, afdoende vastgelegd. 

4.9  Archeologie 

Regelgeving en beleid 
Monumentenwet 
De Monumentenwet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem, de 
inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen: 'de 
veroorzaker betaalt'. Voor gebieden waar archeologische waarden voorkomen of waar reële 
verwachtingen bestaan dat ter plaatse archeologische waarden aanwezig zijn, dient door de 
initiatiefnemer voorafgaand aan bodemingrepen archeologisch onderzoek te worden 
uitgevoerd. De uitkomsten van het archeologisch onderzoek dienen vervolgens volwaardig in 
de belangenafweging te worden betrokken. Het belangrijkste doel is de bescherming van het 
archeologische in de bodem (in situ) omdat de bodem doorgaans de beste garantie biedt 
voor een goede conservering. Er wordt uitgegaan van het basisprincipe de 'verstoorder' 
betaalt voor het opgraven en het documenteren van de aangetroffen waarden als behoud in 
de bodem niet tot de mogelijkheden behoort. 
 
Onderzoek en conclusie 
Ter plaatse van het projectgebied is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd naar de 
aanwezigheid en kwaliteit van archeologische waarden. Een volledige rapportage van dit 
onderzoek ik opgenomen in Bijlage 2.  
Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat in het plangebied een mogelijk archeologisch 
relevant niveau aanwezig is in de top van het veen. Op basis van de resultaten van het 
inventariserend veldonderzoek wordt geadviseerd om vervolgonderzoek uit te laten voeren 
indien de geplande graafwerkzaamheden reiken tot ten minste -3,5 m NAP in het zuidoosten 
en -5,3 m NAP in het noodwesten. 
Voorts adviseert het Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam 
(BOOR) om de in het rapport geformuleerde aanbeveling, namelijk om in het projectgebied 
vervolgonderzoek uit te voeren indien de graafwerkzaamheden dieper reiken dan de 
genoemde meters, over te nemen. Er is echter een voorbehoud. Ter plekke van de 
gedurende het verkennend inventariserend veldonderzoek uitgevoerde boringen hoeft geen 
vervolgonderzoek te worden verricht; hier zijn in de archeologische kansrijke top van het 
Hollandveen geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische waarden 
aangetroffen. 

4.10  Eindconclusie 

Op basis van de hiervoor beschreven onderzoeken worden, geen bijzondere belemmeringen 
verwacht voor de ontwikkeling van het project.  
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Hoofdstuk 5  Economische uitvoerbaarheid 

De ontwikkeling van het plan komt voor rekening van Shell. De financieel-economische 
uitvoerbaarheid is daarmee gewaarborgd, zodat het plan kan worden gerealiseerd.  
 



  27  

    
_______________________________________________________________________________________________________________  
Adviesbureau RBOI   031507.06518.00 
Rotterdam / Middelburg  

 





  29  

    
_______________________________________________________________________________________________________________  
Adviesbureau RBOI   031507.06518.00 
Rotterdam / Middelburg  

Bijlage 1  Bodemonderzoek 
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1 Inleiding 
 

1.1 Algemeen 

 
Dit bodemonderzoek betreft een nul- en eindsituatie bodemonderzoek met een verificatie op een eerdere 
bodemsanering (Evaluatierapport Bodemsanering  5 juli 2002  kenmerk: 110404/CB2/084/000153/001) ter plaatse 
van het brandstofverkooppunt aan de Kleidijk 94 te Rhoon (Shell objectnummer NL3024). Het bodemonderzoek is 
uitgevoerd door RSK-EMN in opdracht van Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. (Shell). De 
werkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de ‘Shell Standard Global Environmental Site Investigation 
Services’. 
De ligging van de onderzoekslocatie is aangegeven op het kaartdeel in bijlage 1. 

1.2 Aanleiding en doel 

 
Aanleiding voor het bodemonderzoek vormt de voorgenomen sloop en herbouw van het tankstation.  
 
Het doel van onderhavig bodemonderzoek is beoordelen in welke mate de bodem is verontreinigd ter plaatse van 
de bouwplannen. Hierbij wordt de omvang van een eerder vastgestelde restverontreiniging geverifieerd. Verder 
wordt er hierbij onderzocht of er hierna een bodemverontreiniging is ontstaan.  
 
Op deze wijze wordt een verificatie gedaan op de eerder uitgevoerde bodemsanering, een eindsituatie -onderzoek 
gedaan op de bestaande situatie en een nulsituatie -onderzoek voor de toekomstige situatie.   
 
Bij de uitvoering van het eindsituatie bodemonderzoek is rekening gehouden met de richtlijnen zoals vermeld in de 
onderzoeksstrategie voor verkennend bodemonderzoek NEN5740 (januari 2009). Tevens is rekening gehouden 
met de richtlijnen voor Verkennend Onderzoek Tankstations (VOT) zoals omschreven in de handleiding 
bodemsanering tankstations (juni 1995). 
 
In onderhavige rapportage worden de resultaten van het hierboven omschreven bodemonderzoek beschreven. 
 

1.3 Kwaliteit 

 
RSK-EMN streeft er naar om in het veld representatieve grond- en /of grondwatermonsters te nemen. Daartoe 
worden de veldwerkzaamheden en analysemethodes uitgevoerd conform de (aangepaste) voorlopige 
praktijkrichtlijnen (VPR) dan wel conform de in de NEN 5740 opgenomen NPR / NVN / NEN-normen en conform de 
BRL SIKB 2000. RSK-EMN is in het bezit van een kwaliteitssysteem dat voldoet aan ISO-9001 hetgeen 
gecontroleerd en gecertificeerd is door KIWA. Daarnaast worden de grond- en grondwateranalyses uitgevoerd 
door het door de RvA geaccrediteerde laboratorium van Alcontrol te Hoogvliet-Rotterdam.  
 
Toch wijst RSK-EMN u er op dat het hier een steekproef betreft conform de uitgangspunten van het betreffende 
onderzoeksprotocol, waardoor niet kan worden uitgesloten dat locale afwijkingen in de bodem (met mogelijk hierin 
aanwezige verontreiniging(en)) niet zijn herkend. Tevens dient rekening te worden gehouden met de beperkte 
geldigheid van het onderzoek in verband met mogelijke (bedrijfs-)activiteiten op de onderzoekslocatie welke van 
invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de bodem. 
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1.4 Onafhankelijkheid 

 
Het adviesbureau mag geen “eigen grond” keuren of onderzoeken. RSK-EMN heeft geen grond in eigendom. RSK-
EMN is een zelfstandig onafhankelijk adviesbureau dat geen andere relatie heeft met de opdrachtgever dan 
opdrachtnemer – opdrachtgever. 
 
Aan het geven van de opdracht voor het uitvoeren van dit bodemonderzoek kan niet worden afgeleid dat Shell de 
aansprakelijkheid aanvaardt voor de hierbij eventueel geconstateerde bodemverontreiniging. 



BRL2001  
+  

BRL2002 

 5 rapportnummer: 116290 
     KLEIDIJK 94 TE RHOON  

 
RSK - EMN 
Pottenbakkerstraat 48 
2984 AX Ridderkerk 
0180-463330 

 

2 Algemene gegevens onderzoeklocatie 
 

2.1 Ligging 

 
Het Shell-tankstation is gelegen aan Kleidijk 94 te Rhoon. Het verkooppunt is gelegen tussen de Kleidijk en de 
Groene Kruisweg.. 
 
De locatie is momenteel gedeeltelijk verhard met klinkers en een vloeistofdichte verharding (beton en zeskant 
elementen). De onderzoekslocatie omvat de bodem ter plaatse van de onderdelen van de brandstofinstallatie op de 
locatie. Onderstaand is een verdere onderverdeling van de locatie gegeven.  
 
De onderzoekslocatie omvat: met betrekking tot de huidige situatie de huidige te verwijderen volgende onderdelen: 
 
- een ondergrondse tanks (cluster van 3 stuks, 70.000 liter) en de huidige ontluchtingspunten; 
- een ondergrondse 50.000 liter eurotank op het achterterrein; 
- de bestaande vloeistofdichte vloer met pompen en vulpunten (te samen met de aan te leggen vloeistofdichte 

vloer met trigate -posities en het bestaande leidingwerk); 
- twee te verwijderen oliewater scheiders; 
- en het te slopen pand annex de washallen; 
 
Zie voor een overzicht van de huidige situatie bijlage 2. 
 
 
De onderzoekslocatie omvat, met betrekking tot het verleden : 
 
- een restverontreiniging aan de voorzijde van de huidige shop (monster T03, voetnoot: 1); 
- een restverontreiniging nabij voormalige woning (monster T09, voetnoot 1); 
- en een restverontreiniging aan de wegzijde / kabels en leidingentracé / defensiebrandstofleiding (monsters C01 

en B16 (T09, voetnoot 1); 
 
Zie voor een overzicht van het saneringsresultaat bijlage 9. 
 
 
De onderzoekslocatie omvat, met betrekking tot de toekomstige situatie, het volgende: 
 
- twee nieuw aan te leggen oliewater scheiders; 
- aanleg van een stuk vloeistofdicht met de toekomstige vulpunten (ter plaatse van de bestaande vloeistofdichte 

vloer); 
- ter plaatse van de huidige ondergrondse tanks bevindt zich eveneens de onderzoekslocatie van de 

toekomstige tanks (70 m3 liter en een multicompartimenten tank van 10, 10 en 30 m3) 
- en de geplande nieuwbouw. 
 
Zie voor een overzicht van de toekomstige situatie bijlage 8. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Shell- verkooppunt "Kleidijk" in Rhoon locatienummer: NL3024, Evaluatierapport Bodemsanering  5 juli 2002  
kenmerk: 110404/CB2/084/000153/001 
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2.2  (Historische)informatie 

 
Sanering 1998-2002 
 
Door Arcadis werd in de periode 1998 - 2002 een bodemsanering uitgevoerd die is beschreven in het 
evaluatierapport : “ Shell- verkooppunt "Kleidijk" in Rhoon locatienummer: NL3024, Evaluatierapport 
Bodemsanering  5 juli 2002  kenmerk: 110404/CB2/084/000153/001 “ 
 
De uitgangspunten voor de sanering worden gevormd door de onderzoeksresultaten en de beschreven 
saneringsaanpak in de onderstaande documenten: 

 Oriënterend bodemonderzoek: rapportnummer onbekend, 1988, Fugro; 
 Afperkend onderzoek: rapportnummer B2558 d.d. 25 juli 1995, De Straat Milieu·Adviseurs; 
 Saneringsplan: rapportnummer B2806 d.d. 8 januari 1996, De Straat Milieuadviseurs; 
 Beschikking d.d. 26 april 1996 van de Provincie Zuid-Holland (kenmerk 938016/840). 

 
Saneringsdoel was: 
Het (zo) volledig (als mogelijk) verwijderen van de brandstofgerelateerde verontreiniging,  
 
Dit met het hanteren van de de terugsaneerwaarde voor de streefwaarde voor minerale olie en vluchtige aromaten.  
Anderzijds kunnen de ontgravingsgrenzen worden bepaald door lokale specifieke omstandigheden. 
Verder wordt voor grondwater als terugsaneerwaarde de streefwaarde voor minerale olie en vluchtige aromaten 
gehanteerd.  
 
In de evaluatierapportage van Arcadis is een grondsanering, een grondwatersanering en een monitoring 
beschreven. 
 
Verontreinigingsituatie voorafgaand aan de sanering 
 
De grondverontreiniging werd op een enkele plaats tot op 3,0 m-mv waargenomen, maar blijft bij het grootste deel 
van de boringen beperkt tot 2,0 m-mv. Minerale olie (2.200 mg/kg d.s.) en BTEX (790 mg/kg d.s.) werd in de grond 
in sterk verhoogde gehalten aangetoond. Bij de eurotank aan de zuidzijde van de washal werd een kleine vlek met 
een verhoogd gehalte aan xylenen en minerale olie aangetoond. 
 
Het grondwater was eveneens rond de pompeilanden en de vulpunten verontreinigd. De verontreiniging had zich 
verspreid tot aan de overzijde van de Groene Kruisweg aan de noordzijde en tot onder de washallen aan de 
zuidzijde. Aan de oostzijde is de verontreiniging tot voorbij de tankontluchtingen aangetoond, aan de westzijde tot 
aan de inrit van het benzinestation. In de kern werden tot op 5,0 m-mv nog marginaal verhoogde gehalten aan 
BTEX aangetoond. Minerale olie is in concentraties van maximaal 2220 µg/l aangetoond. BTEX werd in 
concentraties van maximaal 4.200 µg/I aangetoond. 
 
Grondsanering  
Op de locatie is in de periode van is van 19 tot 29 oktober 1998 een grondsanering uitgevoerd op de locatie. 
De voornaamste verontreinigingbronnen waren de pompeilanden met de vulpunten. 
 
De totale hoeveelheid afgevoerde verontreinigde grond bedraagt 1.870,56 ton. De verontreinigde grond is voor 
reiniging afgevoerd naar ARCADIS Heidemij Realisatie BV in Europoort, onder afvalstroomnummer 
080436016546. 
Na afloop van de ontgravingwerkzaamheden zijn eindcontrolemonsters genomen van de bodem (monstercode B1) 
en de taluds (monstercode T) van de ontgravingputten. Verder zijn enkele mengmonsters (monstercode MMI en 
MM2) van de bovengrond aan de voorzijde van het terrein samengesteld. Dit ter verificatie van de kwaliteit van de 
bovengrond. Aan de voorzijde van het woonhuis is bij het graven van een leidinggoot grond vrijgekomen. Ter 
controle is een mengmonster (MM3) samengesteld. Het mengmonster MM4 is eveneens genomen ter plaatse van 
graafwerkzaamheden in verband met kabels en leidingen (beide monsters zijn zowel zintuiglijk als chemische 
analytisch niet verontreinigd). Langs de defensiebrandstofleiding zijn een aantal controleboringen verricht 
(monstercode C) om de verontreinigingsituatie aldaar vast te stellen. 
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Als gevolg van bebouwing en kabels en leidingen zijn plaatselijk verhoogde gehalten achtergebleven. In de 
eindcontrolemonsters C01, C02, C03, C04, B16 en T20 zijn verhoogde gehalten aan minerale olie en BTEX 
aangetoond (de monstertrajecten en de analyseresultaten zijn gegeven in tabel 1). Als gevolg van de aanwezige 
riolering kon daar niet verder worden gegraven. De gehalten aan minerale olie bedragen maximaal 290 mg/kg d.s., 
de gehalten aan BTEX maximaal 91 mg/kg ds. Om de nieuw aangebrachte schone grond af te schermen van de 
aanwezige restverontreiniging is een folie (zie tekening in bijlage 9) aangebracht. Bij het voormalige tankenpark is 
in de controleboringen van het talud (T03 en T09) een restverontreiniging met een gehalte aan minerale olie van 
770 mg/kg d.s. en een BTEX-gehalte van maximaal 14,5 mg/kg d.s. achtergebleven (zie tekening in bijlage 9). Uit 
de fractieverdeling blijkt dat de restverontreiniging deels brandstofgerelateerd is en deels gerelateerd kan worden 
aan de zwaardere oliefractie c.q. humusgehalte. In het controlemonster van de bodem (B05) van de put was het 
gehalte aan minerale olie en BTEX marginaal verhoogd. Ter plaatse van de verwijderde eurotank aan de 
achterzijde van de locatie is in het controlemonster van het talud (T10) aan de noordzijde minerale olie aangetoond 
met een gehalte van 330 mg/kg ds. Aan de hand van het chromatogram is geconcludeerd dat het een zware 
oliefractie betreft. Gecombineerd met de veldwaarnemingen dat het terrein puin en ander materiaal bevat werd 
geconcludeerd dat de olieverontreiniging niet gerelateerd is aan de eurotank. Aangezien de sanering alleen 
betrekking heeft op brandstof gerelateerde verontreinigingen is niet verder ontgraven. In controlemonster B09 is 
het gehalte aan minerale olie marginaal verhoogd. Uit de analyseresultaten bleek dat met uitzondering van de 
bovengenoemde locaties de geconstateerde grondverontreiniging grotendeels is verwijderd.  
 
In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de relevante monsters uit het evaluatierapport1 gegeven.  
 
Tabel 1: overzicht overschrijdingen bij evaluatie grond in mg/kg droge stof (minerale olie en vluchtige aromaten) 
 

analyseresultaten grond (gehaltes in mg/kg ds) 
parameters3) 

Locatie Boring / 
monster 

Diepte 
(m-mv) 

minerale olie benzeen tolueen ethylbenzeen xylenen 
Defensieleiding  MM1 0,3 - 0,6 <50 <0,05 <0,05 <0,05 0,21 
Kabel en leidingen- C01 Onbekend 200 0,19 <0,05 3,0 29 
Tracé C02-1 0,8 -1,1 80 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
 C02-2 1,1 -1,7 290 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
 C03 0,4 -1,0 210 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
 C04 Onbekend 120 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
 T19 0,0 -1,8 <50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
 T20 0,0 -1,7 55 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
 B16 0,2  190 0,23 0,09 14 77 
Centrum  B06 1,9  <50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Ontgraving B07 1,8  <50 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 
Restverontr. T08 0,0 -2,0 <50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Bebouwing T09 0,0 -2,0 430 <0,05 0,14 2,5 12 
 T03 0,0 -2,0 770 0,07 <0,05 <0,05 0,14 
 T04 0,0 -2,0 <50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Ontgraving T10 0,0 -0,9 330 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
bij 50 m3 eurotank T11 0,5 -2,5 <50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
 B09 3,5 -4,5 75 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
 Terugsaneerwaarde 50 0,05 0,05 0,05 0,05 
Overgenomen  Streefwaarde 50 0,05 0,05 0,05 0,05 
Uit saneringsplan Interventiewaarde 2500 0,5 65 25 13 

 
Grondwatersanering  
Aansluitend op de grondsanering is in de periode van 2 september 1999 tot 21 december 2001 een 
grondwatersanering uitgevoerd (zie voor de locatie van de drains de tekening in bijlage 9). 
Tijdens de grondsanering is bij het verwijderen van het oude tankenpark en het aanbrengen van het nieuwe 
tankenpark, van 16 oktober tot 17 november 1998 in totaal 76 m3 grondwater onttrokken, gezuiverd en geloosd. 
Voor het vaststellen van de noodzaak van een aanvullende grondwatersanering en een controle op de voortgang 
daarvan, zijn op 5 november 1988, 4 peilbuizen geplaatst en is het grondwater bemonsterd. Tevens is de 
aanwezige drain (wegzijde) op 26 november 1998 bemonsterd. Uit de analyseresultaten bleek dat het grondwater 
na de bemaling en de grondsanering (1998) met name aan de verontreinigde kant van de aangebrachte folie langs 
de weg nog verhoogde gehalten aan minerale olie en BTEX bevat (peilbuizen 001 en 002). In het saneringsplan is 
aangegeven dat op deze plaats een beperkte restverontreiniging zou achterblijven. Ter beheersing van de 
restverontreiniging is een drain langs de folie aangebracht (zie de tekening in bijlage 9).  
In maart 2002 zijn de peilbuizen 01, 02 en 04 herbemonsterd. Uit de analyseresultaten blijkt dat het grondwater uit 
peilbuis 01 nog verhoogde concentraties aan minerale olie, benzeen en xylenen bevat. 
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Tijdens de grondwatersanering is het in- en effluent bemonsterd  Arcadis constateert uit de analyseresultaten van 
het influent-totaal dat gedurende de circa twee jaar durende grondwatersanering geen duidelijke verbetering van 
de grondwaterkwaliteit is opgetreden. Derhalve is de grondwatersanering op 21 december 2001 beëindigd.  
Tijdens de periode van grondwatersanering is in totaal 6.313 m3 grondwater onttrokken en geloosd. 
 
Monitoring 2002-heden 
 
De uitgevoerde grondwatersanering heeft niet volledig geleid tot de beoogde saneringsdoelstelling. Om te 
verifiëren of nalevering vanuit de restverontreiniging aan het grondwater plaatsvindt, is een grondwatermonitoring 
uitgevoerd. Deze monitoring is gecombineerd met de zogenaamde AMVB- monitoring van het station. Uit de 
recente rapportage (RSK-EMN, rapportnummer NL3024-110675, d.d. 26 mei 2011) blijkt dat in het 
grondwatermonster uit peilbuis Pb103 (aan de achterzijde aan de zuidkant) is een concentratie MTBE aangetoond 
van boven de detectiegrens. De concentratie ligt onder de meldingswaarde. De overige geanalyseerde parameters 
(minerale olie, BTEX en ETBE) zijn niet aangetoond. In het grondwatermonster uit peilbuis Pb100 (bij het 
tankcluster) werden geen van de geanalyseerde parameters (minerale olie, BTEX, MTBE en ETBE) verhoogd 
aangetoond. In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de grondwatermonitoring over de periode 2001-2011 
gegeven. De twee gemonitorde peilbuizen zijn weergegeven op de tekening in bijlage 9 (het betreft de 2 peilbuizen 
met Romeinse cijfers I (100) en III (103). 
Tabel 2: overzicht resultaten monitoring (minerale olie en vluchtige aromaten) 
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Onderzoek vloer op vloeistofdichtheid, 2003 
Door Royal Haskoning is in 2003 een onderzoek gedaan naar de vloeistofdichtheid van de vloer ter plaatse van de 
‘pomp 6’  (Vloeistofdicht onderzoek Shell Station Kleidijk 94 te Rhoon, 12 mei 2003, Definitief rapport kenmerk : 
9M8797/R00003/RHo/DenB). Ter plaatse van pomp 6 zijn tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden geen 
brandstofgerelateerde componenten waargenomen. Analytisch zijn in de zandstabilisatielaag minerale olie en 
xylenen aangetroffen in gehalten van respectievelijk 25 en 0,07 mg/kg ds.  
 

2.3 Conclusies vooronderzoek 

 
Op basis van de (historische) informatie wordt de bodem onderzocht op basis van de NEN5740, 
onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek (januari 2009). Bij het onderzoek naar de onderdelen van 
het brandstofverkooppunt is onder meer rekening gehouden met de NEN5740, de onderzoeksstrategieën VEP-OO 
en VEP en het verkennend onderzoek tankstations (VOT). 
 
Op basis van de bekende gegevens zal de restverontreiniging, zoals deze op de vorige bladzijde werd beschreven, 
worden geverifieerd. Verder wordt de verontreinigingsituatie bij de huidige en toekomstige bodembedreigende 
activiteiten zoals deze onder paragraaf 2.1 werden beschreven onderzocht. 
 
Er bestaat vooralsnog geen aanleiding te veronderstelling dat de bodem op de locatie verdacht is voor het 
voorkomen van asbest in de bodem. 
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3 Uitgevoerde werkzaamheden 
 

3.1 Algemene gegevens uitgevoerde werkzaamheden 

 
Het veldwerk is uitgevoerd door RSK-EMN conform en onder certificaat BRL SIKB 2000, “Veldwerk bij 
Milieuhygiënisch bodemonderzoek” en het bijbehorende VKB protocol 2001 en 2002. Tijdens de 
veldwerkzaamheden zijn geen afwijkingen ten opzichte van de BRL SIKB 2000 opgetreden.  
 
De chemische analyses voor grond zijn uitgevoerd door ALcontrol te Rotterdam-Hoogvliet. ALcontrol is 
geaccrediteerd volgens de door de Raad van Accreditatie gestelde criteria voor testlaboratoria conform ISO/IEC 
17025:1999. Alcontrol is tevens AS3000 geaccrediteerd. 
 
Alle analyses zijn uitgevoerd conform AS3000. 

3.2 Veldwerkzaamheden 

 
De locatie is in een aantal fases onderzocht. Op de 22, 23 en 30 augustus 2011 zijn ter plaatse van de 
onderzoekslocatie 36 grondboringen verricht tot maximaal 4,0 m-mv (waarvan 6 werden afgewerkt als peilbuis),. 
Dit onderzoek is 13 september 2011 aangevuld met 6 boringen waarvan er 5 zijn afgewerkt als peilbuis (de 
meetpunten B35 t/m 41). In de laatste fase van het grondonderzoek zijn 13 december 2011, 9 boringen geplaatst 
waarvan er 7 zijn afgewerkt als peilbuis (de meetpunten B42 t/m B50).  
 
De grondboringen in de elementenvloer zijn verricht middels het lichten van de tegels en het terugplaatsen van de 
tegels na boorwerkzaamheden en deze vloeistofdicht af te kitten of door het vloeistofdichte herstel van 
betonboringen. Ook dit om de functionaliteit van de vloer te herstellen. Al deze werkzaamheden met betrekking tot 
de vloeistofdichte vloer zijn uitgevoerd door de firma ZVS Eemnes B.V. 
 
Alle verrichte grondboringen zijn weergegeven op de situatietekening in bijlage 2.  
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door de heren H. de Bruin, M. Barel en C.B.S Vervest van RSK - EMN 
(certificaatnummer K26319). De grondboringen zijn uitgevoerd met een Edelmangrondboor. Het opgeboorde 
bodemmateriaal is geclassificeerd en bemonsterd. 
 
Om de opgeboorde grond te onderzoeken op de aanwezigheid van oliecomponenten is gebruik gemaakt van een 
olie-op-water test (oliedetectie pan). Aansluitend is het opgeboorde bodemmateriaal geclassificeerd en 
bemonsterd. Voor een gedetailleerde beschrijving van de bodemopbouw in de boorlocaties wordt verwezen naar 
de boorstaten in bijlage 3. 
 
Er zijn uiteindelijk 23 peilbuizen bemonsterd (waarvan vier bestaande peilbuizen), de bemonstering van het 
grondwater vond plaats op 21 september 2011 (de peilbuizen vanaf nummer Pb1 tot en met nummer Pb34 
inclusief vier bestaande peilbuizen: Pb I t/m PbVI) en op 20 december 2011 (de peilbuizen genummerd vanaf Pb42 
t/m Pb48). 
 
Voorafgaand aan de bemonstering is de stijghoogte van het grondwater bepaald en zijn de peilbuizen afgepompt. 
Tevens zijn de zuurgraad (pH) en het elektrisch geleidingsvermogen (Ec) van het grondwater bepaald. De 
gemeten pH en Ec waarden kunnen als normaal worden beschouwd. De resultaten van de bepalingen zijn 
weergegeven in tabel 4. 
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3.3 Laboratoriumbepalingen 

 
Op basis van de locaties van de grondboringen, de resultaten van de velddetectiemethoden en de resultaten van 
de boorprofielen zijn diverse individuele en representatieve grondmonsters geselecteerd voor 
laboratoriumonderzoek en geanalyseerd op minerale olie en vluchtige aromaten (BTEX).  
 
Er zijn verder 2 grondmonsters samengesteld voor de analyse op het standaardpakket grond (9 metalen, minerale 
olie, PAK en PCB). Dit betreft een mengmonster van de bovengrond van de boringen B29, B31 en B32 (rondom de 
te slopen bebouwing), en een monster van de bovengrond van de boringen B34 en B35 (aan de achterzijde, de 
noordzijde v/h gebouw) ten behoeve van de nieuwbouw.  
 
De grondwatermonsters uit de peilbuizen op de locatie zijn alle geanalyseerd op minerale olie, vluchtige aromaten 
(BTEX), ETBE en MTBE. 
 
Van twee peilbuizen zijn de grondwatermonsters geanalyseerd op het standaardpakket grondwater (17 VOCl, 
BTEXNS (Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xyleen, Naftaleen en Styreen), minerale olie en zware metalen). Dit 
betreft de watermonsters uit de peilbuizen PbVI en PB34 (eveneens rondom de te slopen bebouwing, t.b.v. de 
bouwvergunningaanvraag). 
 
De analysecertificaten van de geanalyseerde bodemmonsters zijn opgenomen in bijlage 4. Het chemisch- 
analytisch onderzoek is uitgevoerd volgens de bepalingsmethoden zoals vermeld op de analyserapporten.  
 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in Bijlage 1 van de Circulaire Bodemsanering 
2009 (Staatcourant 67, 2009) en de achtergrondwaarden uit de Regeling bodemkwaliteit (Staatcourant 247, 2007). 
 
Voor een toelichting op de toetsing wordt verwezen naar bijlage 5. 
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4 Onderzoeksresultaten 

4.1 Bodemopbouw 

 
De bodem op de onderzoekslocatie bestaat op het centrale deel (daar waar de bodemsanering plaatsvond) en ter 
plaatse van het huidige tankcluster tot minimaal 2,0 meter tot circa 4,0 meter minus maaiveld (m-mv) hoofdzakelijk 
uit matig fijn zand. Aan de randen van de onderzoekslocatie bevindt zich het van nature aanwezige bodemprofiel 
bestaande uit klei vanaf circa 0,5 m-mv tot circa 3,0 m-mv en dan hieronder tot 4 m-mv uit veen. 
   
Onder de vloeistofdichte vloer is, ten behoeve van de stabiliteit van de vloer, granza (onderdeel van de constructie 
en zo dus geen bodem) aangebracht. Het grondwater op de locatie is tijdens het uitvoeren van de 
veldwerkzaamheden aangetroffen op een diepte van 0,7 tot 1,5 m-mv.  

4.2 Veldwaarnemingen en analyseresultaten 

 
De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in de navolgende tabellen 3 (grond) en 4 (grondwater). In de 
tabellen wordt een overzicht gegeven van boringen, grondsoort, zintuiglijke waarnemingen, analyseresultaten en 
toetsingswaarden.  
 
Tabel 3: analyseresultaten grond in mg/kg droge stof (minerale olie en vluchtige aromaten 
 

zintuiglijke  
waarnemingen2) 

analyseresultaten grond (gehaltes in mg/kg ds) 
parameters3) 

Locatie boring Diepte 
(m-mv) 

bodem- 
type1) 

oliewater  
reactie 

minerale olie benzeen tolueen ethylbenzeen xylenen droge 
stof (%) 

Huidig  B1 0,00 0,07 klinker -       
Vloeistofdicht+  0,07 2,5 Z -       
pompeilanden            
 B2 0,00 0,10 tegel -       
  0,10 0,50 Granza -       
  0,50 2,50 Z -       
 B3 0,00 0,10 tegel -       
  0,10 2,50 Z -       
 B4 0,00 0,10 tegel -       
  0,10 0,30 Granza + 2200 <0.05 <0.05 <0.05 0.105 95.1 
  0,30 0,80 Z + 40 <0.05 <0.05 <0.05 0.105 89.4 
  0,80 1,00 Z - <20 <0.05 <0.05 <0.05 0.105 74.8 
  1,00 1,50 Z -       
  1,50 2,50 Z -       
 B5 0,00 0,10 tegel -       
  0,10 2,50 Z -       
 B6 0,00 0,28 beton -       
  0,28 1,50 Z -       
  1,50 2,00 K ++ 160 <0.05 <0.05 <0.05 0.105 70.2 
  2,00 2,50 K + <20 <0.05 <0.05 <0.05 0.105 75.0 
Huidig en  B8 0,00 0,05 tegel -       
Toekomstig  0,05 0,50 Z -       
Tankcluster  0,50 1,00 Z -       
  1,00 2,00 K -       
  2,00 3,00 Z -       
  3,00 4,00 Z -       
 B9 0,00 1,00 Z -       
  1,00 2,00 Z -       
  2,00 3,00 Z -       
  3,00 3,50 Z - <20 <0.05 <0.05 <0.05 0.105 82.0 
  3,50 4,00 Z -       
 B10 0,00 0,50 Z -       
  0,50 1,50 Z -       
  1,50 2,00 Z ++ <20 <0.05 <0.05 <0.05 0.105 83.7 
  2,00 2,50 K,sl1 -       
  2,50 4,0 K -       
 B11 0,00 0,70 Zp1 -       
  0,70 2,50 Z -       
  2,50 3,00 Z - <20 <0.05 <0.05 <0.05 0.105 81.6 
  2,00 4,00 Z -       
 B12 0,00 0,50 Zp1 - <20 <0.05 <0.05 <0.05 0.105 84.8 
  0,50 0,70 Z -       
  0,70 2,80 K -       
  2,80 4,00 V -       
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Tabel 3: analyseresultaten grond in mg/kg droge stof (minerale olie en vluchtige aromaten 
 

zintuiglijke  
waarnemingen2) 

analyseresultaten grond (gehaltes in mg/kg ds) 
parameters3) 

Locatie boring Diepte 
(m-mv) 

bodem- 
type1) 

oliewater  
reactie 

minerale olie benzeen tolueen ethylbenzeen xylenen droge 
stof (%) 

Huidig en  Pb13 0,00 0,50 Z -       
Toekomstig  0,50 3,00 K -       
Tankcluster  3,00 4,00 V -       
 B14 0,00 0,07 klinker -       
Noord-westelijke  0,07 0,50 Z -       
OBAS  0,50 1,00 Z -       
(14 incl. nieuwe  1,00 2,50 Z -       
vulpunten) Pb15 0,00 0,07 klinker -       
  0,07 1,20 Z -       
  1,20 2,50 K -       
Te verwijderen Pb16 0,00 0,07 klinker -       
Centrale OBAS  0,07 1,50 Z -       
Ten oosten van   1,50 2,00 Z ++ <20 <0.05 <0.05 <0.05 0.105 82.3 
Vloeistofdichte  2,00 2,50 Z ++ 40 <0.05 <0.05 <0.05 0.105 82.8 
Vloer  2,50 3,00 Z + <20 <0.05 <0.05 <0.05 0.105 80.8 
  3,00 3,50 Z, asfalt -       
 B17 0,00 0,07 klinker -       
  0,07 2,50 Z -       
Te verwijderen B18 0,00 0,07 klinker -       
50.000 liter  0,07 2,50 Z -       
Euro-tank  2,50 3,00 Z - <20 <0.05 <0.05 <0.05 0.105 81.7 
(noordoostzijde)  3,00 4,00 Z -       
Evaluatie B19 0,00 0,07 klinker -       
sanering  0,07 2,80 Z -       
(T10 en T11  2,80 3,00 V -       
  3,00 4,00 V -       
 B20 0,00 0,07 klinker -       
  0,07 0,50 Z -       
  0,50 1,00 Z -       
  1,00 2,30 Z -       
  2,30 2,80 Z - <20 <0.05 <0.05 <0.05 0.105 81.0 
  2,80 3,00 K -       
  3,00 4,00 V -       
 B21 0,00 0,07 klinker -       
  0,07 4,00 Z -       
 Pb22 0,00 0,07 klinker -       
  0,07 2,0 Z -       
  2,00 2,50 K -       
(ook voor  B23 0,00 0,07 klinker -       
nieuwbouw)  0,07 0,50 Z -       
  0,50 1,00 Z - <20 <0.05 <0.05 <0.05 0.105 86.2 
  1,00 2,00 Z -       
  2,00 2,50 K -       
Nieuwe B24 0,00 0,07 klinker -       
Vulpunten  0,07 0,50 Z - <20 <0.05 <0.05 <0.05 0.105 92.3 
(nrd.-westzijde)  0,50 0,80 Z -       
  0,80 1,00 Z -       
  1,00 2,00 Z -       
Nieuwbouw B25 0,00 0,07 klinker -       
Vloeistofdicht  0,07 0,50 Z - 30 <0.05 <0.05 <0.05 0.105 94.2 
en pompen  0,50 0,80 Z -       
  0,80 1,20 Z -       
  1,20 2,0 Z -       
 B26 0,00 0,20 Z -       
  0,20 0,50 Z - <20 <0.05 <0.05 <0.05 0.105 84.2 
  0,50 1,00 Kp1 -       
  1,00 2,00 K -       
 B27 0,00 0,07 kiezel -       
  0,07 2,20 Z -       
 B28 0,00 0,07 klinker -       
  0,07 0,50 Z -       
  0,50 2,0 K -       
Restverontreiniging B29 0,00 0,07 klinker -       
Gebouw  0,07 0,30 Z -       
  0,30 0,80 Kp1 -       
  0,80 2,00 K -       
 B30 0,00 0,07 klinker -       
  0,07 0,50 Z -       

(T09) B31 0,00 0,05 tegel -       
  0,05 0,50 Z -       
  0,50 1,00 Z -       
  1,00 1,50 Zp1 -       
  1,50 2,00 Z - <20 <0.05 <0.05 <0.05 0.105 82.1 
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Tabel 3: analyseresultaten grond in mg/kg droge stof (minerale olie en vluchtige aromaten 
 

zintuiglijke  
waarnemingen2) 

analyseresultaten grond (gehaltes in mg/kg ds) 
parameters3) 

Locatie boring Diepte 
(m-mv) 

bodem- 
type1) 

oliewater  
reactie 

minerale olie benzeen tolueen ethylbenzeen xylenen droge 
stof (%) 

(T09/T04) PB48 0,00 0,07 Xx -       
  0,07 0,6 Z -       
restverontreiniging  0,60 1,00 K, p1 - <20 <0.05 <0.05 <0.05 0.105 74.9 
gebouw  1,00 2,0 K, p1 -       
  2,00 3,0 K -       

(T09) B49 0,00 0,07  -       
  0,07 0,50 Z - <20 <0.05 <0.05 <0.05 0.105 84.7 
  

0,50 0,51 
einde 
beton 

- 
      

(T004) B50 0,00 0,07  -       
  0,07 0,70 Z - <20 <0.05 <0.05 <0.05 0.105 76.5 
  0,70 1,40 Z -       
  1,40 1,60 K -       
Te slopen B32 0,00 0,07 klinker -       
Gebouw  0,07 0,50 Z -       
  0,50 1,00 K -       
 B33 0,00 0,07 klinker -       
  0,07 0,30 Z -       
  0,30 0,50 K,k2 -       
  0,50 2,00 K -       
 Pb34 0,00 0,30 K -       
  0,30 2,50 K -       
Nieuwbouw B35-N@@ 0,00 0,07 gras -       
  0,07 0,5 Z -       
  0,50 2,0 Z -       
  2,00 3,00 K -       
 B36-N@@ 0,00 0,07 gras -       
  0,07 0,20 Z -       
  0,20 0,70 Kp1 -       
  0,70 1,00 K -       
  1,00 1,50 K -       
OBAS B35 0,00 0,50 Kp1 -       
  0,50 1,00 K -       
  1,00 1,50 K - <20 <0.05 <0.05 <0.05 0.105 81.1 
  1,50 1,80 K -       
  1,80 2,00 Z -       
 PB36 0,00 0,10 klinker -       
  0,01 1,50 Z -       
  1,50 3,00 K -       
 Pb7 0,00 0,28 beton -       
  0,28 1,80 Z -       
  1,80 2,00 Z +       
  2,00 2,50 Z, asfalt ++ 3000 <0.05 <0.05 <0.05 0.105 81.5 
vloeistofdichte Pb37 0,00 0,40 granza -,       
vloer +  0,40 1,00 Z -       
restverontreiniging  1,00 2,00 Z, bims -       
  2,00 3,00 Z, bims - <20 <0.05 <0.05 <0.05 0.105 60.7 
 Pb38 0,00 0,50 Z -       
  0,50 0,90 Z -       
  0,90 1,50 Z -       
  1,50 2,00 Bims -       
  2,00 2,20 Bims - <20 <0.05 <0.05 <0.05 0.105 66.7 
  2,20 3,2 Z -       
 Pb40 0,00 0,40 Z -       
  0,40 1,00 Z, beton -       
  1,00 1,50 Z + <20 <0.05 <0.05 <0.05 0.105 80.3 
  1,50 2,00 Z -       
  2,00 2,50 K -       
  2,50 3,00 Z -       
 Pb41 0,00 0,50 Z -       
  0,50 1,00 Z -       
  1,00 1,30 Z -       
  1,30 1,50 Z, bims ++ 70 <0.05 <0.05 <0.05 0.105 81.0 
  1,50 2,00 Z + <20 <0.05 <0.05 <0.05 0.105 73.8 
  2,00 2,20 Z - <20 <0.05 <0.05 <0.05 0.105 75.6 
  2,20 3,70 Z -       
  3,70 4,00 V -       
  4,00 4,20 V -       
 PB42 0,00 0,07 klinker -       
  0,07 0,50 Z -       
  0,50 0,70 Z, p1 - 250 <0.05 <0.05 <0.05 0.105 87.4 
  0,70 1,00 Z -       
  1,00 1,50 Z - 70 <0.05 <0.05 <0.05 0.105 80.3 
  1,50 3,00 K -       
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Tabel 3: analyseresultaten grond in mg/kg droge stof (minerale olie en vluchtige aromaten 
 

zintuiglijke  
waarnemingen2) 

analyseresultaten grond (gehaltes in mg/kg ds) 
parameters3) 

Locatie boring Diepte 
(m-mv) 

bodem- 
type1) 

oliewater  
reactie 

minerale olie benzeen tolueen ethylbenzeen xylenen droge 
stof (%) 

 PB43 0,00 0,01 lavaslk -       
vloeistofdichte  0,01 0,15 tegel        
vloer +  0,15 0,60 Z -       
restverontreiniging  0,60 0,80 Z - 60 <0.05 <0.05 <0.05 0.105 84.9 
  0,80 1,70 Z -       
  1,70 2,50 K - <20 <0.05 <0.05 <0.05 0.105 68.1 
  1,70 2,50 K - <20 <0.05 <0.05 <0.05 0.105 68.1 
  2,50 3,00 K -       
 PB44 0,00 0,07 - -       
  0,07 1,00 1,20 -       
  1,20 1,40 Z - <20 <0.05 <0.05 <0.05 0.105 81.4 
  1,40 3,00 Z -       
 PB45 0,00 0,01 lavaslk. -       
  0,01 0,15 tegel        
  0,15 0,80 Z -       
  0,80 1,00 Z - 210 <0.05 <0.05 <0.05 0.105 86.9 
  1,00 2,50 Z -       
 PB46 0,00 0,01 lavaslk -       
  0,01 0,15 tegel        
  0,15 1,00 Z -       
  1,00 1,20 Z - 70 <0.05 <0.05 <0.05 0.105 82.8 
  1,20 3,00 Z -       
 PB47 0,00 0,07 klinker -       
  0,07 0,70 Z -       
  0,70 1,00 Z - <20 <0.05 <0.05 <0.05 0.105 82.1 
  1,00 1,50 Z -       
  1,50 2,00 K - <20 <0.05 <0.05 <0.05 0.105 69.3 
  2,00 3,00 Z -       

Toetsingswaarden (bijlage 1 van de Circulaire Bodemsanering 2009) 
(Staatscourant 67, 2009) 

Toetsingwaarde org <2% AW
I

39 
1000 

0,04 
0,22 

0,04 
6,4 

0,04 
22 

0,09 
3,4 

 

Besluit Bodemkwaliteit
Samenstellingswaarde Granza / hydrokorrels

 
500 

 
1 

 
1,25 

 
1,25 

 
1,25 

 

verklaring tabel 1: 
1) Z = Z   2) -  = geen oliewater reactie    

K = klei    + = zwakke oliewater reactie  
 Bims: gebakken kleikorrels  ++ = matige oliewater reactie 
     +++ = sterke oliewater reactie 
 P = puin, k = kolengruis  ++++ = uiterste oliewater reactie    

 1 = zwakke bijmenging   
 2 = matige bijmenging   @@= opnieuw genummerd, i.v.m. dubbeling 

3 = sterke bijmenging 
4 = uiterste bijmenging 
 

Het opgeboorde bodemmateriaal op de onderzoekslocatie bestaat op het centrale deel grotendeels uit matig fijn, 
zwak siltig zand, aan de randen wordt klei met daaronder veen waargenomen. Tevens is in verschillende boringen 
granza en ‘bims’ aangetroffen. Deze materialen maken onderdeel uit van de constructie van de vloer.  
 
Naast de in de bovenstaande tabel gepresenteerde resultaten zijn er in de grond bij de analyse op het 
standaardpakket grond van monsters rondom het te slopen gebouw en de nieuwbouw, overschrijdingen van de 
streefwaarde aangetoond. In het monster van de (bovengrond van de) boringen B29, B31 en B32, is een gehalten 
groter dan de streefwaarde geconstateerd voor zink. In het andere monster (van de bovengrond van) de boringen 
34 en 35 zijn gehalten geconstateerd groter dan de achtergrondwaarde voor cadmium, koper, kwik, lood, zink, PAK 
(10 van Vrom) en PCB (som7).  
 
In bijlage 6 is een fotobijlage opgenomen.  
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In de onderstaande tabel zijn de resultaten van het grondwateronderzoek weergegeven. 
 
Tabel 4:  analyseresultaten grondwatermonsters 
 
 

analyseresultaten grondwater (gehaltes in g/l) 
parameters 

algemeen  
Deel- 
locatie 

 
filter 
diepte 
m-mv 

 
Peilbuis 

 
datum 

minerale 
olie 

benzeen tolueen ethyl- 
benzeen 

Xylenen  ETBE MTBE Stijg 
hoogte  
(m-mv) 

pH Ec 
 (µS/cm)

Tankcluster  2,0-3,0 PBI  21-9-11 <100 <0.2 <0.2 <0.2 0.21  <0.2 0.4 0,9 7,71 483 
 2,0-3,0 PB13  21-9-11 <100 <0.2 <0.2 <0.2 0.21  <0.2 <0.3 0,7 6,92 742 
Te slopen 2,0-3,0 PBV1  21-9-11 <100 <0.2 <0.2 <0.2 0.21  <0.2 <0.2 0,9 7,15 1500 
Gebouw 2,0-3,0 PBIV  21-9-11 <100 <0.2 <0.2 <0.2 0.21  <0.2 <0.4 0,6 7,83 628 
 2,0-3,0 PBV  21-9-11 <100 <0.2 <0.2 <0.2 0.21  <0.2 2.5 0,9 7,25 1600 
Te verwijderen 
OBAS 

2,0-3,0 PB16  21-9-11 <100 <0.2 <0.2 <0.2 0.21  <0.2 <0.3 0,9 7,83 1270 

2,0-3,0 PB38  21-9-11 <100 <0.2 <0.2 <0.2 0.21  <0.2 2.5 0,9 7,46 1540 
2,0-3,0 PB37  21-9-11 <100 <0.2 <0.2 <0.2 0.21  3.7 1.0 1,0 8,27 640 
2,0-3,0 PB39  21-9-11 200 <0.2 <0.2 <0.2 0.98  12 3.9 1,0 7,23 1090 
3,2-4,2 PB41  21-9-11 <100 <0.2 <0.2 <0.2 0.29  2.0 120 1,0 6,8 2280 

Rest- verontreiniging 
+ 
Nieuwe  
vl.dichte  
vloer 2,0-3,0 PB40  21-9-11 <100 <0.2 <0.2 <0.2 0.21  6.0 2.4 1,0 6,85 1250 

Euro-tank 1,5-2,5 PB22  21-9-11 <100 <0.2 <0.2 <0.2 0.21  <0.2 <0.3 0,8 7,78 747 
OBAS (ZW) 2,0-3,0 PB36  21-9-11 <100 <0.2 <0.2 <0.2 0.21  <0.2 0.4 0,8 7,2 1080 
OBAS ((NO) 2,0-3,0 PB15  21-9-11 <100 <0.2 0.28 <0.2 0.72  <0.2 6.2 0,9 7,1 1050 
Nieuwbouw 1,5-2,5 PB34  21-9-11 <100 <0.2 <0.2 <0.2 0.21  <0.2 0.7 0,9 7,01 1660 
Rest.verontr.gebouw 2,0-3,0 PB48  21-9-11 <100 <0.2 <0.2 <0.2 0.21  <0.2 <0.3 0,7 7,63 9862 
 2,0-3,0 PB7  21-9-11 120 <0.2 <0.2 <0.2 0.32  17 8.4 0,9 7,14 1080 
 2,0-3,0 PB42  20-12-11 <100 <0.2 <0.2 <0.2 0.21  <0.2 0.8 0,7 6,59 2539 
Rest.verontr.  2,0-3,0 PB43  20-12-11 <100 <0.2 0.28 <0.2 0.47  7.1 11 1,1 7,07 2004 
defensieleiding 1,5-2,5 PB45  20-12-11 230 <0.2 <0.2 <0.2 1.2  4.8 5.8 1,0 7,07 2600 
 2,0-3,0 PB44  20-12-11 <100 <0.2 <0.2 <0.2 0.25  6.5 8.3 0,8 7,1 1404 
 2,0-3,0 PB46  20-12-11 <100 <0.2 <0.2 <0.2 0.31  <0.2 1.5 1,0 7,1 1877 
 2,0-3,0 PB47  20-12-11 <100 <0.2 <0.2 <0.2 0.21  <0.2 9.4 0,7 6,86 2476 

Toetsingswaarden (bijlage 1 van de Circulaire Bodemsanering 2009) 
(Staatscourant 67, 2009) 

Streefwaarde 
Tussenwaarde 

Interventiewaarde 

          50 
        325 
        600 

0,2 
15 
30 

7 
504 
100 

4 
77 
150 

0,2 
35 
70 

0,01 
5 
10 

 
 
15** 

 
 
15*
* 

 

** deze waarde betreft een meldingswaarde, geen interventiewaarde 
 

Uit de in de bovenstaande tabel gepresenteerde resultaten blijkt dat er naast de verhoogde waarden voor de 
brandstofgerelateerde stoffen ook een overschrijding van de streefwaarde voor tetrachloormethaan wordt 
geconstateerd (in de 2 peilbuizen die op het standaardpakket grondwater werden onderzocht). Niet gepresenteerd 
in de bovenstaande tabel zijn de resultaten van de analyse en toetsing van de stoffen uit het standaardpakket 
grondwater wanneer dit niet heeft geleidt tot een overschrijding van de streefwaarde. De geconstateerde 
streefwaardeoverschrijding voor barium in de peilbuizen die werden geanalyseerd op het standaardpakket 
grondwater zijn ook niet weergegeven. Aangezien er geen directe antropogene bron voor aan te wijzen is zal deze 
verhoging waarschijnlijk van natuurlijke herkomst zijn. 
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5 Resultaten, conclusies en advies 
 
Het opgeboorde bodemmateriaal op de onderzoekslocatie bestaat op het centrale deel grotendeels uit matig fijn, 
zwak siltig zand, aan de randen van de locatie wordt het natuurlijke profiel met klei en veen waargenomen. Onder 
de vloeistofdichte vloer (beton én een elementenvloer) zijn tevens in verschillende boringen granza en ‘bims’ 
aangetroffen. Deze materialen maken onderdeel uit van de constructie van de vloer. Het grondwater staat ter 
plaatse op circa 0,7 m-mv.  

5.1 Algemeen verontreinigsbeeld 

 
In het onderhavig bodemonderzoek is er ter plaatse van de projectie van de geplande nieuwbouw, het te 
verwijderen tankcluster aan de voorzijde (en daarmee ook de te plaatsen tanks) in zowel grond als grondwater 
geen verontreiniging met minerale olie  BTEX MTBE, en/of ETBE aangetoond. Op de locatie zijn verder licht 
verhoogde waarde aangetoond voor andere, niet brandstofgerelateerde stoffen (zoals metalen, PAK, PCB en 
tetrachloormethaan) deze overschrijdingen hebben echter verder geen consequenties, in de zin van bijvoorbeeld 
een noodzaak tot vervolgonderzoek.  

5.2 Verificatie restverontreiniging (historische verontreiniging) 

 
Onderdeel van het onderzoek naast het beoordelen van de bodemverontreiniging ter plaatse van voormalige en 
toekomstige activiteiten, is de verificatie van de eerder beschreven restverontreiniging1.  
 
Met betrekking tot de restverontreiniging is er een onderscheid gehanteerd van 3 deellocaties, zoals ze hieronder 
zijn beschreven. 
 
GEBOUW  
De restverontreiniging ter plaatse van het te slopen gebouw (zoals deze in het evaluatierapport van Arcadis werd 
beschreven met de analyseresultaten van de monsters T03, T04, T08 en T09) is in het onderzoek (met de 
analyseresultaten van de monsters uit B29, B30, B31, B48, B49 en B50) niet teruggevonden. Ter plaatse van het 
gebouw is daarmee in zowel grond als grondwater geen verontreinigingen met minerale olie en / of BTEX 
aangetoond   
 
50.000 LITER EURO TANK 
De restverontreiniging ter plaatse van de te verwijderen 50.000 liter Euro-tank (monsters T10,T11 en B09) is met 
de resultaten van dit onderzoek (de meetpunten B18, B19, B20, B21, Pb22 en B23) niet bevestigd en zo dus niet 
meer aanwezig.  
 
LEIDINGENCUNET GROENE KRUISWEG  
Aan de straatzijde van de locatie (de Groene Kruisweg) ter plaatse van de hier gelegen leidingen (waaronder een 
defensieleiding) bevindt zich nog een restverontreiniging (zoals ook omschreven door Arcadis in het 
evaluatierapport (5 juli 2002. kenmerk: 110404/CB2/084/000153/001)  met de monsters MM1, C01, C02, C03, 
C04, T19, T20 en B16).  
 
Deze verontreiniging is in de horizontale en verticale richting afgeperkt en bevindt zich met name ter plaatse van 
de boringen B6 en Pb7 en de boringen in en in de directe nabijheid van het leidingencunet. De kern van 
verontreiniging met MTBE-ETBE in het grondwater groter dan de meldingswaarde is eveneens gelegen ter plaatse 
van deze peilbuizen (Pb7 en Pb39).  
 
In bijlage 7 (7a,7b en 7c) zijn de contouren gegeven van de verschillende relevante stoffen van deze 
restverontreiniging. Op deze locatie bevind zich een restverontreiniging met minerale olie, aromaten in grond en 
grondwater en een MTBE- verontreiniging in het grondwater.  
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5.3 Te verwijderen pompeilanden  

 
Ter plaatse van de te verwijderen pompeilanden met zijn vloeistofdichte vloer is er in boring B4 in de constructie 
van de vloer een waarde voor minerale olie aangetoond die groter is dan de samenstellingswaarde voor een ‘niet 
vormgegeven bouwstof’. In de grond direct onder de constructie is een gehalte voor minerale olie aangetoond die 
de streefwaarde overschrijdt. Deze verhoging is in de verticale zin afgeperkt met het monster direct daar onder 
waarin geen verhoogde waarden worden aangetoond.  

5.4 Overzicht verontreinigingssituatie 

     
Uit de resultaten van het aanvullend bodemonderzoek blijkt dat de aangetoonde verontreinigingen voldoende in 
kaart zijn gebracht. In bijlage 7 zijn overzichtstekeningen opgenomen met hierop de verontreinigingcontouren.  
 
In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de verontreinigingssituatie op de locatie. 
 
Tabel 5: overzicht volumes 
 

Volume > Streefwaarde / 
Signaalwaarde of 

Achtergrondwaarde 

Geval  Deellocatie  Aard 

Grond Grondwater 

Grond  
Een oude minerale olie in de fractie C30-C40  in de diepte 
van circa 0,8 tot 2,5 (t.p.v. B7 en B6 diep en t.p.v. de 
leidingen hoger) 

± 50 m3 - 

Grondwater  -  
MTBE, afgeperkt tussen Pb V, Pb47 - 1.000 m3 

Restverontreiniging   leidingencunet 

aromaten, en min.olie met een kern t.p.v.  Pb7 / Pb45 - 300 m3 
 gebouw Geen verontreiniging teruggevonden - - 
 50.000 liter euro tank Geen verontreiniging teruggevonden - - 

Vloeistofdichte vloer 
 

Boring B4 Een minimale verontreiniging in de bodem met gehalte kleiner 
dan de tussenwaarde, Verder in de constructie gehalte kleiner 
dan de samenstellingswaarde voor een niet vormgegeven 
bouwstof. 

0,5 m3 - 

 

5.5 Conclusies en advies 

 
Met de nu bekende gegevens wordt geadviseerd om bij de realisering van de bouwplannen (zie bijlage 9) de 
volgende uitgangspunten te hanteren: 
 

 De bodemverontreiniging in de grond ter plaatse van het leidingencunet is met de folie die bij de sanering 
is achtergelaten en gezien de aard van de minerale olie weinig mobiel en levert minimaal na richting het 
grondwater (ook vanwege de folie). Deze restverontreiniging in de grond is in deze situatie (gezien aard en 
omvang) duurzaam stabiel; 

 De grondwaterverontreiniging met minerale olie, aromaten en MTBE moet bij de verwijdering en de aanleg 
van het tankcluster worden beheerst. We adviseren hierbij de onttrekking op een dusdanige wijze te 
dimensioneren dat met een gerichte onttrekking ter plaatse van de grondwaterverontreiniging de 
verontreiniging wordt beheerst. Hiermee wordt dan ook een deel van de restverontreiniging verwijderd 
zodat er hierna sprake is van een duurzaam stabiele eindsituatie.     

 
Op basis van onderhavig onderzoek is de verontreinigingssituatie c.q. de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 
ten behoeve van de bouwplannen op de locatie, afdoende vastgelegd.  
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6 Betrouwbaarheid onderzoek 
 
 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. 
De advisering is overeenkomstig de voorwaarden van de RVOI-1987 (herziene druk 1993). 
 
RSK - EMN streeft bij elk bodem- en/of grondwateronderzoek 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. 
 
RSK - EMN 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. 
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BIJLAGE 3 
 



Projectcode: 116290

Projectnaam: Kleidijk 94 te Rhoon

Boring: B1

X:

Y:

Datum: 22-8-2011

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

klinker0
-7

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, bruin

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, bruingrijs

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, geen olie-water reactie, 
grijsbruin

-200

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, geen olie-water reactie, grijs

-250

Boring: B2

X:

Y:

Datum: 22-8-2011

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

tegel0

-10

Geen olie-water reactie, grijs, 
Granza

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs

-100

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, geen olie-water reactie, 
witbruin

-250

Boring: B3

X:

Y:

Datum: 22-8-2011

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

tegel0

-10

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs

-80

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, geen olie-water reactie, 
licht grijsbruin

-120

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, geen olie-water reactie, 
licht grijsbruin

-150

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, geen olie-water reactie, 
licht grijsbruin

-200

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, geen olie-water reactie, 
licht grijsbruin

-250

Boring: B4

X:

Y:

Datum: 22-8-2011

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

tegel0

-10

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwakke olie-water reactie, Granza

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwakke olie-water reactie, licht 
grijsbruin

-80

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, geen olie-water reactie, 
grijsbruin

-100

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, geen olie-water reactie, 
grijsbruin-150

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, geen olie-water reactie, 
grijsbruin

-250



Projectcode: 116290

Projectnaam: Kleidijk 94 te Rhoon

Boring: B5

X:

Y:

Datum: 22-8-2011

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

tegel0

-10

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht grijsbruin

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs

-100

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig 
grindig, geen olie-water reactie, 
grijsbruin

-150

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig 
grindig, laagjes zand, geen 
olie-water reactie, grijsbruin

-200

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijs

-250

Boring: B6

X:

Y:

Datum: 22-8-2011

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

7

beton0

-28

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht grijsbruin-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht grijsbruin

-90

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, geen olie-water reactie, 
grijsbruin

-150

Klei, sterk zandig, zwak grindig, 
laagjes zand, matige olie-water 
reactie, donker bruingrijs

-200

Klei, sterk zandig, zwakke 
olie-water reactie, grijs

-250

Klei, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, grijs

-300

Boring: Pb7

X:

Y:

Datum: 22-8-2011

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

beton0

Geen olie-water reactie

-28

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, Granza-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin

-100

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, geen olie-water reactie, 
bruingrijs

-150

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, laagjes zand, geen 
olie-water reactie, bruingrijs

-180

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwakke olie-water reactie, grijs

-200

Zand, matig fijn, zwak siltig, koud 
asfalt 0/11, matige olie-water 
reactie, donkergrijs-250

Boring: B8

X:

Y:

Datum: 22-8-2011

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1

2

3

4

5

6

7

8

tegel0
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht grijsbruin

-100

Klei, sterk zandig, laagjes zand, 
geen olie-water reactie, grijs

-200

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
laagjes klei, geen olie-water 
reactie, grijs

-300

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
laagjes klei, geen olie-water 
reactie, grijs

-400
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Boring: B9

X:

Y:

Datum: 22-8-2011

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1

2

3

4

5

6

7

8

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijs

-200

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijs

-300

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijs

-400

Boring: B10

X:

Y:

Datum: 22-8-2011

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1

2

3

4

5

6

7

8

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken klei, geen olie-water 
reactie, donkergrijs

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, matige 
olie-water reactie, donkergrijs

-200

Klei, sterk zandig, zwak 
slibhoudend, geen olie-water 
reactie, grijs

-300

Klei, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, grijs

-400

Boring: B11

X:

Y:

Datum: 23-8-2011
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gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
puin, geen olie-water reactie, 
lichtbruin

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijs

-200

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijs

-400

Boring: B12

X:

Y:

Datum: 23-8-2011
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gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
puin, geen olie-water reactie, 
lichtbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin-70

Klei, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, grijs-100

Klei, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, grijs

-200

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, bruingrijs

-280

Veen, mineraalarm, geen 
olie-water reactie, donkerbruin

-300

Veen, mineraalarm, geen 
olie-water reactie, donkerbruin

-400



Projectcode: 116290

Projectnaam: Kleidijk 94 te Rhoon

Boring: Pb13

X:

Y:

Datum: 23-8-2011
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gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin

-50

Klei, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, lichtgrijs

-150

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin

-200

Klei, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, grijs

-300

Veen, mineraalarm, geen 
olie-water reactie, donkerbruin

-400

Boring: B14

X:

Y:

Datum: 23-8-2011
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klinker0
-7

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijs

-250

Boring: Pb15

X:

Y:

Datum: 23-8-2011
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klinker0
-7

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijs

-120

Klei, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, grijs-150

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin

-200

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin

-250

Boring: Pb16

X:

Y:

Datum: 23-8-2011
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klinker0
-7

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin

-80

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, geen olie-water reactie, 
grijsbruin

-100

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, geen olie-water reactie, 
grijsbruin-150

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, matige olie-water reactie, 
grijsbruin

-200

Zand, matig fijn, zwak siltig, matige 
olie-water reactie, grijs

-250

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwakke olie-water reactie, grijs

-300

Zand, matig fijn, zwak siltig, koud 
asfalt 0/11, geen olie-water 
reactie, grijs

-350



Projectcode: 116290

Projectnaam: Kleidijk 94 te Rhoon

Boring: B17

X:

Y:

Datum: 23-8-2011
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klinker0
-7

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht grijsbruin

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, geen olie-water reactie, 
licht bruingrijs

-200

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, geen olie-water reactie, 
licht bruingrijs

-250

Boring: B18

X:

Y:

Datum: 23-8-2011
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klinker0
-7

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijs

-200

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijs

-400

Boring: B19

X:

Y:

Datum: 23-8-2011
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klinker0
-7

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijs-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijs

-280

Veen, mineraalarm, geen 
olie-water reactie, donkerbruin

-300

Veen, mineraalarm, geen 
olie-water reactie, donkerbruin

-400

Boring: B20

X:

Y:

Datum: 23-8-2011
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klinker0
-7

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijs

-200

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijs

-280

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin

-300

Veen, mineraalarm, geen 
olie-water reactie, donkerbruin

-400



Projectcode: 116290

Projectnaam: Kleidijk 94 te Rhoon

Boring: B21

X:

Y:

Datum: 23-8-2011
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klinker0
-7

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijs-100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijs

-200

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijs

-400

Boring: Pb22

X:

Y:

Datum: 23-8-2011
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klinker0
-7

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
schelpen, geen olie-water reactie, 
grijs

-200

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, grijs

-250

Boring: B23

X:

Y:

Datum: 23-8-2011

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

klinker0
-7

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijs

-200

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, grijs

-250

Boring: B24

X:

Y:

Datum: 30-8-2011
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klinker0
-7

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijs

-200



Projectcode: 116290

Projectnaam: Kleidijk 94 te Rhoon

Boring: B25

X:

Y:

Datum: 30-8-2011
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klinker0
-7

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, geen olie-water reactie, 
lichtbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin

-80

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, geen olie-water reactie, 
grijsbruin

-120

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijs

-150

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, geen olie-water reactie, 
grijsbruin

-200

Boring: B26

X:

Y:

Datum: 30-8-2011
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gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, bruin

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin-50

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
sporen puin, geen olie-water 
reactie, grijsbruin

-100

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin

-200

Boring: B27

X:

Y:

Datum: 30-8-2011
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-7

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht grijsbruin

-100

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, geen olie-water reactie, 
grijsbruin

-150

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, geen olie-water reactie, 
bruingrijs

-180

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, brokken klei, geen 
olie-water reactie, grijs-220

Boring: B28

X:

Y:

Datum: 30-8-2011
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klinker0
-7

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin

-50

Klei, matig zandig, geen olie-water 
reactie, donkergrijs

-100

Klei, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, grijs

-180

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin-200



Projectcode: 116290

Projectnaam: Kleidijk 94 te Rhoon

Boring: B29

X:

Y:

Datum: 30-8-2011
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klinker0
-7

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin-30

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
sporen puin, geen olie-water 
reactie, bruingrijs

-80

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, bruin-100

Klei, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, grijs

-150

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin

-200

Boring: B30

X:

Y:

Datum: 30-8-2011
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1

klinker0
-7

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
gestaakt beton

-50

Boring: B31

X:

Y:

Datum: 30-8-2011
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-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht grijsbruin

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
puin, geen olie-water reactie, licht 
grijsbruin

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, zwakke olie 
aromatengeur, grijs

-200

Boring: B32

X:

Y:

Datum: 30-8-2011
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klinker0
-7

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin

-50

Klei, sterk zandig, laagjes zand, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
gestaakt beton

-100



Projectcode: 116290

Projectnaam: Kleidijk 94 te Rhoon

Boring: B33

X:

Y:

Datum: 30-8-2011
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klinker0
-7

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin-30

Klei, matig zandig, matig 
kolengruishoudend, geen 
olie-water reactie, donkergrijs

-50

Klei, matig zandig, geen olie-water 
reactie, donkergrijs

-100

Klei, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, donkergrijs

-150

Klei, matig zandig, geen olie-water 
reactie, grijs

-180

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin-200

Boring: B34

X:

Y:

Datum: 30-8-2011
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gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, donkerbruin

-30

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, donkerbruin

-60

Klei, matig zandig, geen olie-water 
reactie, grijsbruin

-100

Klei, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, grijs

-150

Klei, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, grijs

-200

Klei, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, grijs

-250

Boring: B35-N

X:

Y:

Datum: 30-8-2011

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen puin, geen olie-water 
reactie, donkerbruin

-50

Klei, matig zandig, geen olie-water 
reactie, grijsbruin

-100

Klei, matig zandig, geen olie-water 
reactie, grijs

-150

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, grijs

-180

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijs-200

Boring: B36-N

X:

Y:

Datum: 30-8-2011
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gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin

-70

Klei, matig zandig, sporen puin, 
geen olie-water reactie, grijs

-100

Klei, matig zandig, geen olie-water 
reactie, grijs

-150

Klei, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, grijs

-200



Projectcode: 116290.004

Projectnaam: KLEIDIJK 94

Boring: B35

X:

Y:

Datum: 13-9-2011
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klinker0
-7

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, bruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbruin

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken klei, geen olie-water 
reactie, grijs

-200

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, grijs

-300

Boring: Pb36

X:

Y:

Datum: 13-9-2011
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klinker0
-7

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijs

-150

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, grijs

-300

Boring: Pb37

X:

Y:

Datum: 13-9-2011
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klinker0

Granza

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs

-100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
gemalen bims ?

-200

Zand, zeer fijn, zwak siltig, brokken 
klei, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, gemalen bims ?

-300

Boring: B38

X:

Y:

Datum: 13-9-2011
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klinker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, bruin

-90

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, bruin

-140

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijs

-150

Geen olie-water reactie, gemalen 
bims ?

-200

Geen olie-water reactie, gemalen 
bims ?

-220

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, gemalen bims ?

-300

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, grijs-320



Projectcode: 116290.004

Projectnaam: KLEIDIJK 94

Boring: B40

X:

Y:

Datum: 13-9-2011
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klinker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, bruin, 40-45 
betonlaagje

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwakke olie-water reactie, 
donkergrijs, OW twijfel

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken klei, geen olie-water 
reactie, donkergrijs

-200

Klei, sterk siltig, geen olie-water 
reactie, donkergrijs

-220

Klei, sterk siltig, geen olie-water 
reactie, donkergrijs-250

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, grijs

-300

Boring: B41

X:

Y:

Datum: 13-9-2011
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klinker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin

-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, bruin

-100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, bruin, gemalen 
bims

-130

Zand, zeer fijn, zwak siltig, uiterste 
olie-water reactie, donkergrijs, 
gemalen bims

-150

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwakke 
olie-water reactie, grijs-200

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, grijs, steekbus

-220

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, grijs

-370

Veen, mineraalarm, geen 
olie-water reactie, donkerbruin

-400

Veen, mineraalarm, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
steekbus

-420



Projectcode: 116.290.001

Projectnaam: KLEIDIJK 94

Boring: PB42

X:
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Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin
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Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, bruinzwart-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs
-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
donkergrijs

-150

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
bruingrijs

-250

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donkergrijs

-300
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Rood, lavaslakken-10

Tegel
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, bruin-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken klei, geen olie-water 
reactie, grijs

-170

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
bruingrijs
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Klei, sterk zandig, grijs
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Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin
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Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
grindig, bruinrood

-120

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs-140

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
donkergrijs

-250

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, grijs

-300
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Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
donkerbruin-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs

-120

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
donkergrijs

-200

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs

-250
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Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
grindig, donkerbruin

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs

-120

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs

-200

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, grijs

-300
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X:

Y:

Datum: 13-12-2011

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

7

8

klinker0
-7

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken klei, donkergrijs

-150

Klei, zwak zandig, sterk humeus, 
grijsbruin

-200

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, lichtgrijs

-300

Boring: PB48
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Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken klei, bruin

-40

Zand, matig fijn, kleiïg, grijsbruin
-60

Klei, zwak zandig, zwak 
puinhoudend, bruingrijs

-100

Klei, zwak zandig, zwak 
puinhoudend, grijs

-150

Klei, matig zandig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, donkergrijs-170

Klei, matig zandig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, donkergrijs-200

Klei, sterk zandig, donkergrijs

-250

Klei, sterk zandig, donkergrijs

-300

Boring: B49
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Datum: 13-12-2011
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Klei, matig zandig, donkergrijs
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Envirolab
ing. M.J. Drent
7&8 Sandpits Business Park.
Mottram Road
SK14 3AR  HYDE

Your Project name : Kleidijk 94 te Rhoon
Your Project number : 116290
ALcontrol report number : 11703975, version: 1

Rotterdam, 30.08.2011

Dear Mr./Mrs,

Attached you find the results of the laboratory tests carried out for your project 116290. The sample and
project description were adopted from and the tests carried out according to your order. The reported results
refer only to the tested samples.

All tests, unless they were outsourced, were carried out by ALcontrol Laboratories, Steenhouwerstraat 15,
Rotterdam, Netherlands.

This certificate contains inclusive attachments 15 pages. In case of a version number of '2' or higher all former
versions of the certificate are invalid. All attachments are inextricably part of this certificate. Only reproduction
of the whole report is allowed.

In case of questions and/or remarks related to this certificate, for example in case of information required
about measurement uncertainty of the analytical methods, please contact our Customer Support department.

Yours faithfully,

Laboratory Manager
R. van Duin



Envirolab

Kleidijk 94 te Rhoon
116290
11703975

24.08.2011

ing. M.J. Drent

24.08.2011

30.08.2011
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Code Sample type Sample description

001

002

003

004

005

Soil (AS3000)

Soil (AS3000)

Soil (AS3000)

Soil (AS3000)

Soil (AS3000)

B4(0,1-0,3)

B4(0,3-0,8)

B4(0,8-1,0)

Pb6(1,5-2,0)

Pb6(2,0-2,5)

Analysis Unit Q 001 002 003 004 005

dry weight wght.-% S 95.1  89.4  74.8  70.2  75.0  

amount artefacts g S 65  <1  6.2  <1  <1  

specification of artifacts g S stones  none  stones  none  none  

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

organic matter % of DM S       3.8    

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

PARTICAL SIZE
lutum (soil) % of DM S       7.0    

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

VOLATILE AROMATICS
benzene mg/kgdm S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

toluene mg/kgdm S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

ethylbenzene mg/kgdm S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

o-xylene mg/kgdm S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

p- and m-xylene mg/kgdm S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

xylenes (0.7 factor) mg/kgdm S 0.105 1) 0.105 1) 0.105 1) 0.105 1) 0.105 1)

total BTEX (0.7 factor) mg/kgdm S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

MINERAL OIL
fraction C10-C12 mg/kgdm  100  <5  <5  40  <5  

fraction C12-C22 mg/kgdm  1900  37  <5  70  <5  

fraction C22-C30 mg/kgdm  150  <5  <5  19  <5  

fraction C30-C40 mg/kgdm  <5  <5  <5  32  <5  

total oil C10 - C40 mg/kgdm S 2200  40  <20  160  <20  

Analysis marked with Q are accredited by the RvA



Envirolab

Kleidijk 94 te Rhoon
116290
11703975

24.08.2011

ing. M.J. Drent

24.08.2011
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Sample description

001 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

002 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

003 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

004 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

005 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

Remarks

1 Sum after calculation with the "0.7 factor" in conformity with AS3000.
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Kleidijk 94 te Rhoon
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Code Sample type Sample description

006

007

008

009

010

Soil (AS3000)

Soil (AS3000)

Soil (AS3000)

Soil (AS3000)

Soil (AS3000)

B7(2,0-2,5)

B9(3,0-3,5)

B10(1,5-2,0)

B11(2,5-3,0)

B12(0,0-0,5)

Analysis Unit Q 006 007 008 009 010

dry weight wght.-% S 81.5  82.0  83.7  81.6  84.8  

amount artefacts g S <1  <1  <1  <1  4.4  

specification of artifacts g S none  none  none  none  stones  

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

VOLATILE AROMATICS
benzene mg/kgdm S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

toluene mg/kgdm S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

ethylbenzene mg/kgdm S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

o-xylene mg/kgdm S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

p- and m-xylene mg/kgdm S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

xylenes (0.7 factor) mg/kgdm S 0.105 1) 0.105 1) 0.105 1) 0.105 1) 0.105 1)

total BTEX (0.7 factor) mg/kgdm S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

MINERAL OIL
fraction C10-C12 mg/kgdm  360  <5  <5  <5  <5  

fraction C12-C22 mg/kgdm  2400  <5  <5  <5  <5  

fraction C22-C30 mg/kgdm  110  <5  <5  <5  <5  

fraction C30-C40 mg/kgdm  140  <5  <5  <5  <5  

total oil C10 - C40 mg/kgdm S 3000  <20  <20  <20  <20  

Analysis marked with Q are accredited by the RvA



Envirolab

Kleidijk 94 te Rhoon
116290
11703975

24.08.2011

ing. M.J. Drent

24.08.2011

30.08.2011
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Sample description

006 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

007 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

008 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

009 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

010 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

Remarks

1 Sum after calculation with the "0.7 factor" in conformity with AS3000.
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Code Sample type Sample description

011

012

013

014

015

Soil (AS3000)

Soil (AS3000)

Soil (AS3000)

Soil (AS3000)

Soil (AS3000)

Pb16(1,5-2,0)

Pb16(2,0-2,5)

Pb16(2,5-3,0)

B18(2,5-3,0)

B20(2,3-2,8)

Analysis Unit Q 011 012 013 014 015

dry weight wght.-% S 82.3  82.8  80.8  81.7  81.0  

amount artefacts g S <1  <1  <1  <1  <1  

specification of artifacts g S none  none  none  none  none  

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

organic matter % of DM S 0.6          

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

PARTICAL SIZE
lutum (soil) % of DM S 2.4          

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

VOLATILE AROMATICS
benzene mg/kgdm S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

toluene mg/kgdm S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

ethylbenzene mg/kgdm S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

o-xylene mg/kgdm S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

p- and m-xylene mg/kgdm S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

xylenes (0.7 factor) mg/kgdm S 0.105 1) 0.105 1) 0.105 1) 0.105 1) 0.105 1)

total BTEX (0.7 factor) mg/kgdm S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

MINERAL OIL
fraction C10-C12 mg/kgdm  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C12-C22 mg/kgdm  <5  23  <5  <5  <5  

fraction C22-C30 mg/kgdm  <5  6  <5  <5  <5  

fraction C30-C40 mg/kgdm  <5  6  <5  <5  <5  

total oil C10 - C40 mg/kgdm S <20  40  <20  <20  <20  

Analysis marked with Q are accredited by the RvA
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Sample description

011 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

012 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

013 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

014 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

015 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

Remarks

1 Sum after calculation with the "0.7 factor" in conformity with AS3000.
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Code Sample type Sample description

016 Soil (AS3000) B23(0,5-1,0)

Analysis Unit Q 016     

dry weight wght.-% S 86.2          

amount artefacts g S <1          

specification of artifacts g S none          

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

VOLATILE AROMATICS
benzene mg/kgdm S <0.05          

toluene mg/kgdm S <0.05          

ethylbenzene mg/kgdm S <0.05          

o-xylene mg/kgdm S <0.05          

p- and m-xylene mg/kgdm S <0.1          

xylenes (0.7 factor) mg/kgdm S 0.105 1)         

total BTEX (0.7 factor) mg/kgdm S 0.21 1)         

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

MINERAL OIL
fraction C10-C12 mg/kgdm  <5          

fraction C12-C22 mg/kgdm  <5          

fraction C22-C30 mg/kgdm  <5          

fraction C30-C40 mg/kgdm  <5          

total oil C10 - C40 mg/kgdm S <20          

Analysis marked with Q are accredited by the RvA
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Sample description

016 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

Remarks

1 Sum after calculation with the "0.7 factor" in conformity with AS3000.
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Analyses Sample type Relation to standard

dry weight Soil (AS3000) Equal to NEN-ISO 11465, CMA 2/II/A.1, AS3010-2
amount artefacts Soil (AS3000) Conform AS3000,NEN 5709
specification of artifacts Soil (AS3000) Ditto
benzene Soil (AS3000) In conformity with AS3030-1
toluene Soil (AS3000) Ditto
ethylbenzene Soil (AS3000) Ditto
o-xylene Soil (AS3000) Ditto
p- and m-xylene Soil (AS3000) Ditto
xylenes (0.7 factor) Soil (AS3000) Ditto
total oil C10 - C40 Soil (AS3000) In conformity with AS3010-7
organic matter Soil (AS3000) In conformity to AS3010, NEN 5754
lutum (soil) Soil (AS3000) In conformity with AS3010-4

Sample Barcode Delivery date Sampling date Container

001 Y3331587 22.08.2011 22.08.2011 ALC201 Sampling date (calculated)
002 Y3331589 22.08.2011 22.08.2011 ALC201 Sampling date (calculated)
003 Y3331594 22.08.2011 22.08.2011 ALC201 Sampling date (calculated)
004 Y3315953 22.08.2011 22.08.2011 ALC201 Sampling date (calculated)
005 Y3315948 22.08.2011 22.08.2011 ALC201 Sampling date (calculated)
006 Y3315946 22.08.2011 22.08.2011 ALC201 Sampling date (calculated)
007 Y3315890 22.08.2011 22.08.2011 ALC201 Sampling date (calculated)
008 Y3315429 22.08.2011 22.08.2011 ALC201 Sampling date (calculated)
009 Y3315444 23.08.2011 23.08.2011 ALC201 Sampling date (calculated)
010 Y3315442 23.08.2011 23.08.2011 ALC201 Sampling date (calculated)
011 Y3331295 23.08.2011 23.08.2011 ALC201 Sampling date (calculated)
012 Y3331208 23.08.2011 23.08.2011 ALC201 Sampling date (calculated)
013 Y3331288 23.08.2011 23.08.2011 ALC201 Sampling date (calculated)
014 Y3331178 23.08.2011 23.08.2011 ALC201 Sampling date (calculated)
015 Y3331191 23.08.2011 23.08.2011 ALC201 Sampling date (calculated)
016 Y3331705 23.08.2011 23.08.2011 ALC201 Sampling date (calculated)
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Sample number:
Sample description

Carbon number range

petrol
kereosene and petroluem
dieseloil and gas oil
(engine) oil
oil fuel

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

The C10 and C40 peaks are introduced by the laboratory and used as internal standards.

B4(0,1-0,3)
001
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Sample number:
Sample description

Carbon number range

petrol
kereosene and petroluem
dieseloil and gas oil
(engine) oil
oil fuel

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

The C10 and C40 peaks are introduced by the laboratory and used as internal standards.

B4(0,3-0,8)
002
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Sample number:
Sample description

Carbon number range

petrol
kereosene and petroluem
dieseloil and gas oil
(engine) oil
oil fuel

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

The C10 and C40 peaks are introduced by the laboratory and used as internal standards.

Pb6(1,5-2,0)
004
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Sample number:
Sample description

Carbon number range

petrol
kereosene and petroluem
dieseloil and gas oil
(engine) oil
oil fuel

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

The C10 and C40 peaks are introduced by the laboratory and used as internal standards.

B7(2,0-2,5)
006
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Sample number:
Sample description

Carbon number range

petrol
kereosene and petroluem
dieseloil and gas oil
(engine) oil
oil fuel

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

The C10 and C40 peaks are introduced by the laboratory and used as internal standards.

Pb16(2,0-2,5)
012



ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Envirolab
ing. M.J. Drent
7&8 Sandpits Business Park.
Mottram Road
SK14 3AR  HYDE

Your Project name : Kleidijk 94 te Rhoon
Your Project number : 116290
ALcontrol report number : 11706184, version: 1

Rotterdam, 06.09.2011

Dear Mr./Mrs,

Attached you find the results of the laboratory tests carried out for your project 116290. The sample and
project description were adopted from and the tests carried out according to your order. The reported results
refer only to the tested samples.

All tests, unless they were outsourced, were carried out by ALcontrol Laboratories, Steenhouwerstraat 15,
Rotterdam, Netherlands.

This certificate contains inclusive attachments 11 pages. In case of a version number of '2' or higher all former
versions of the certificate are invalid. All attachments are inextricably part of this certificate. Only reproduction
of the whole report is allowed.

In case of questions and/or remarks related to this certificate, for example in case of information required
about measurement uncertainty of the analytical methods, please contact our Customer Support department.

Yours faithfully,

Laboratory Manager
R. van Duin
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Code Sample type Sample description

001

002

003

004

005

Soil (AS3000)

Soil (AS3000)

Soil (AS3000)

Soil (AS3000)

Soil (AS3000)

B24(0,07-0,5)

B25(0,07-0,5)

B26(0,2-0,5)

B31(1,5-2,0)

B29(0,07-0,3) + B31(0,05-0,5) + B32(0,07-0,5)

Analysis Unit Q 001 002 003 004 005

dry weight wght.-% S 92.3  94.2  84.2  82.1  92.0  

amount artefacts g S <1  <1  <1  <1  <1  

specification of artifacts g S none  none  none  none  none  

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

organic matter % of DM S         0.5  

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

PARTICAL SIZE
lutum (soil) % of DM S         2.1  

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

METALS
barium mg/kgdm S         47  

cadmium mg/kgdm S         <0.35  

cobalt mg/kgdm S         <3  

copper mg/kgdm S         <10  

mercury mg/kgdm S         <0.10  

lead mg/kgdm S         20  

molybdenum mg/kgdm S         <1.5  

nickel mg/kgdm S         7.1  

zinc mg/kgdm S         89  

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

VOLATILE AROMATICS
benzene mg/kgdm S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05    

toluene mg/kgdm S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05    

ethylbenzene mg/kgdm S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05    

o-xylene mg/kgdm S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05    

p- and m-xylene mg/kgdm S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

xylenes (0.7 factor) mg/kgdm S 0.105 1) 0.105 1) 0.105 1) 0.105 1)   

total BTEX (0.7 factor) mg/kgdm S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)   

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS
naphthalene mg/kgdm S         0.01  

phenanthrene mg/kgdm S         0.05  

anthracene mg/kgdm S         0.01  

fluoranthene mg/kgdm S         0.09  

benzo(a)anthracene mg/kgdm S         0.05  

chrysene mg/kgdm S         0.05  

benzo(k)fluoranthene mg/kgdm S         0.04  

benzo(a)pyrene mg/kgdm S         0.06  

benzo(ghi)perylene mg/kgdm S         0.05  

Analysis marked with Q are accredited by the RvA
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Code Sample type Sample description

001

002

003

004

005

Soil (AS3000)

Soil (AS3000)

Soil (AS3000)

Soil (AS3000)

Soil (AS3000)

B24(0,07-0,5)

B25(0,07-0,5)

B26(0,2-0,5)

B31(1,5-2,0)

B29(0,07-0,3) + B31(0,05-0,5) + B32(0,07-0,5)

Analysis Unit Q 001 002 003 004 005

indeno(1,2,3-cd)pyrene mg/kgdm S         0.05  

sum 10 PAH VROM (0.7
factor)

mg/kgdm S         0.47 1)

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

POLYCHLORINATED BIPHENYLS
PCB 28 µg/kgdm S         <1  

PCB 52 µg/kgdm S         <1  

PCB 101 µg/kgdm S         <1  

PCB 118 µg/kgdm S         <1  

PCB 138 µg/kgdm S         <1  

PCB 153 µg/kgdm S         <1  

PCB 180 µg/kgdm S         <1  

total PCB (7) (0.7 factor) µg/kgdm S         4.9 1)

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

MINERAL OIL
fraction C10-C12 mg/kgdm  <5  5  <5  <5  <5  

fraction C12-C22 mg/kgdm  <5  9  <5  <5  <5  

fraction C22-C30 mg/kgdm  <5  12  <5  <5  <5  

fraction C30-C40 mg/kgdm  <5  <5  <5  <5  <5  

total oil C10 - C40 mg/kgdm S <20  30  <20  <20  <20  

Analysis marked with Q are accredited by the RvA
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Sample description

001 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

002 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

003 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

004 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

005 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

Remarks

1 Sum after calculation with the "0.7 factor" in conformity with AS3000.
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Code Sample type Sample description

006 Soil (AS3000) Pb34(0,0-0,3) + B35(0,0-0,5)

Analysis Unit Q 006     

dry weight wght.-% S 80.3          

amount artefacts g S <1          

specification of artifacts g S none          

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

organic matter % of DM S 4.5          

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

PARTICAL SIZE
lutum (soil) % of DM S 12          

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

METALS
barium mg/kgdm S 110          

cadmium mg/kgdm S 0.7          

cobalt mg/kgdm S 7.2          

copper mg/kgdm S 29          

mercury mg/kgdm S 0.26          

lead mg/kgdm S 91          

molybdenum mg/kgdm S <1.5          

nickel mg/kgdm S 20          

zinc mg/kgdm S 240          

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS
naphthalene mg/kgdm S 0.05          

phenanthrene mg/kgdm S 0.27          

anthracene mg/kgdm S 0.07          

fluoranthene mg/kgdm S 0.61          

benzo(a)anthracene mg/kgdm S 0.42          

chrysene mg/kgdm S 0.63          

benzo(k)fluoranthene mg/kgdm S 0.33          

benzo(a)pyrene mg/kgdm S 0.37          

benzo(ghi)perylene mg/kgdm S 0.33          

indeno(1,2,3-cd)pyrene mg/kgdm S 0.29          

sum 10 PAH VROM (0.7
factor)

mg/kgdm S 3.4 1)         

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

POLYCHLORINATED BIPHENYLS
PCB 28 µg/kgdm S <1          

PCB 52 µg/kgdm S <1          

PCB 101 µg/kgdm S <1          

PCB 118 µg/kgdm S <1          

Analysis marked with Q are accredited by the RvA
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Code Sample type Sample description

006 Soil (AS3000) Pb34(0,0-0,3) + B35(0,0-0,5)

Analysis Unit Q 006     

PCB 138 µg/kgdm S 3.7          

PCB 153 µg/kgdm S 3.5          

PCB 180 µg/kgdm S 3.1          

total PCB (7) (0.7 factor) µg/kgdm S 13 1)         

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

MINERAL OIL
fraction C10-C12 mg/kgdm  <5          

fraction C12-C22 mg/kgdm  <5          

fraction C22-C30 mg/kgdm  12          

fraction C30-C40 mg/kgdm  12          

total oil C10 - C40 mg/kgdm S 20          

Analysis marked with Q are accredited by the RvA
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Sample description

006 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

Remarks

1 Sum after calculation with the "0.7 factor" in conformity with AS3000.
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Analyses Sample type Relation to standard

dry weight Soil (AS3000) Equal to NEN-ISO 11465, CMA 2/II/A.1, AS3010-2
amount artefacts Soil (AS3000) Conform AS3000,NEN 5709
specification of artifacts Soil (AS3000) Ditto
benzene Soil (AS3000) In conformity with AS3030-1
toluene Soil (AS3000) Ditto
ethylbenzene Soil (AS3000) Ditto
o-xylene Soil (AS3000) Ditto
p- and m-xylene Soil (AS3000) Ditto
xylenes (0.7 factor) Soil (AS3000) Ditto
total oil C10 - C40 Soil (AS3000) In conformity with AS3010-7
organic matter Soil (AS3000) In conformity to AS3010, NEN 5754
lutum (soil) Soil (AS3000) In conformity with AS3010-4
barium Soil (AS3000) According to AS3010-5, according to NEN 6950 (destruction according to NEN

6961, analysis according to NEN 6966); In-house method (destruction according
to NEN 6961, analysis according to ISO 22036)

cadmium Soil (AS3000) Ditto
cobalt Soil (AS3000) Ditto
copper Soil (AS3000) Ditto
mercury Soil (AS3000) According to AS3010-5, according to NEN 6950 (destruction according to NEN

6961, analysis according to NEN-ISO 16772).
lead Soil (AS3000) According to AS3010-5, according to NEN 6950 (destruction according to NEN

6961, analysis according to NEN 6966); In-house method (destruction according
to NEN 6961, analysis according to ISO 22036)

molybdenum Soil (AS3000) Ditto
nickel Soil (AS3000) Ditto
zinc Soil (AS3000) Ditto
naphthalene Soil (AS3000) In conformity with AS3010-6
phenanthrene Soil (AS3000) Ditto
anthracene Soil (AS3000) Ditto
fluoranthene Soil (AS3000) Ditto
benzo(a)anthracene Soil (AS3000) Ditto
chrysene Soil (AS3000) Ditto
benzo(k)fluoranthene Soil (AS3000) Ditto
benzo(a)pyrene Soil (AS3000) Ditto
benzo(ghi)perylene Soil (AS3000) Ditto
indeno(1,2,3-cd)pyrene Soil (AS3000) Ditto
sum 10 PAH VROM (0.7 factor) Soil (AS3000) Ditto
PCB 28 Soil (AS3000) In conformity with AS3010-8
PCB 52 Soil (AS3000) Ditto
PCB 101 Soil (AS3000) Ditto
PCB 118 Soil (AS3000) Ditto
PCB 138 Soil (AS3000) Ditto
PCB 153 Soil (AS3000) Ditto
PCB 180 Soil (AS3000) Ditto
total PCB (7) (0.7 factor) Soil (AS3000) Ditto

Sample Barcode % date Sampling date Container

001 Y3331614 30.08.2011 30.08.2011 ALC201 Sampling date (calculated)
002 Y3331694 30.08.2011 30.08.2011 ALC201 Sampling date (calculated)
003 Y3331693 30.08.2011 30.08.2011 ALC201 Sampling date (calculated)
004 Y3331662 30.08.2011 30.08.2011 ALC201 Sampling date (calculated)
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Sample Barcode % date Sampling date Container

005 Y3331604 30.08.2011 30.08.2011 ALC201 Sampling date (calculated)
005 Y3331631 30.08.2011 30.08.2011 ALC201 Sampling date (calculated)
005 Y3331673 30.08.2011 30.08.2011 ALC201 Sampling date (calculated)
006 Y3331675 30.08.2011 30.08.2011 ALC201 Sampling date (calculated)
006 Y3331873 30.08.2011 30.08.2011 ALC201 Sampling date (calculated)
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Sample number:
Sample description

Carbon number range

petrol
kereosene and petroluem
dieseloil and gas oil
(engine) oil
oil fuel

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

The C10 and C40 peaks are introduced by the laboratory and used as internal standards.

B25(0,07-0,5)
002
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Sample number:
Sample description

Carbon number range

petrol
kereosene and petroluem
dieseloil and gas oil
(engine) oil
oil fuel

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

The C10 and C40 peaks are introduced by the laboratory and used as internal standards.

Pb34(0,0-0,3) + B35(0,0-0,5)
006



ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Envirolab
R. Stoel
7&8 Sandpits Business Park.
Mottram Road
SK14 3AR  HYDE

Your Project name : KLEIDIJK 94
Your Project number : 116290.004
ALcontrol report number : 11710337, version: 1

Rotterdam, 21.09.2011

Dear Mr./Mrs,

Attached you find the results of the laboratory tests carried out for your project 116290.004. The sample and
project description were adopted from and the tests carried out according to your order. The reported results
refer only to the tested samples.

All tests, unless they were outsourced, were carried out by ALcontrol Laboratories, Steenhouwerstraat 15,
Rotterdam, Netherlands.

This certificate contains inclusive attachments 7 pages. In case of a version number of '2' or higher all former
versions of the certificate are invalid. All attachments are inextricably part of this certificate. Only reproduction
of the whole report is allowed.

In case of questions and/or remarks related to this certificate, for example in case of information required
about measurement uncertainty of the analytical methods, please contact our Customer Support department.

Yours faithfully,

Laboratory Manager
R. van Duin
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Code Sample type Sample description

001

002

003

004

005

Soil (AS3000)

Soil (AS3000)

Soil (AS3000)

Soil (AS3000)

Soil (AS3000)

35-3 35 (50-100)

PB37-5 PB37 (200-220)

38-6 38 (200-220)

40-4 40 (150-200)

41-6 41 (200-220)

Analysis Unit Q 001 002 003 004 005

dry weight wght.-% S 81.1  60.7  66.7  80.3  75.6  

amount artefacts g S <1  <1  <1  <1  <1  

specification of artifacts g S none  none  none  none  none  

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

VOLATILE AROMATICS
benzene mg/kgdm S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

toluene mg/kgdm S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

ethylbenzene mg/kgdm S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

o-xylene mg/kgdm S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

p- and m-xylene mg/kgdm S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

xylenes (0.7 factor) mg/kgdm S 0.105 1) 0.105 1) 0.105 1) 0.105 1) 0.105 1)

total BTEX (0.7 factor) mg/kgdm S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

MINERAL OIL
fraction C10-C12 mg/kgdm  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C12-C22 mg/kgdm  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C22-C30 mg/kgdm  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C30-C40 mg/kgdm  <5  <5  <5  <5  <5  

total oil C10 - C40 mg/kgdm S <20  <20  <20  <20  <20  

Analysis marked with Q are accredited by the RvA
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Sample description

001 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

002 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

003 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

004 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

005 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

Remarks

1 Sum after calculation with the "0.7 factor" in conformity with AS3000.



Envirolab

KLEIDIJK 94
116290.004
11710337

14.09.2011

R. Stoel

14.09.2011

21.09.2011

Page 4 of 7

Project name
Project number
Report number

Order date
Starting date
Report date

ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Code Sample type Sample description

006

007

Soil (AS3000)

Soil (AS3000)

41-4 41 (130-150)

41-5 41 (150-200)

Analysis Unit Q 006 007    

dry weight wght.-% S 81.0  73.8        

amount artefacts g S <1  <1        

specification of artifacts g S none  none        

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

VOLATILE AROMATICS
benzene mg/kgdm S <0.05  <0.05        

toluene mg/kgdm S <0.05  <0.05        

ethylbenzene mg/kgdm S <0.05  <0.05        

o-xylene mg/kgdm S <0.05  <0.05        

p- and m-xylene mg/kgdm S <0.1  <0.1        

xylenes (0.7 factor) mg/kgdm S 0.105 1) 0.105 1)       

total BTEX (0.7 factor) mg/kgdm S 0.21 1) 0.21 1)       

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

MINERAL OIL
fraction C10-C12 mg/kgdm  16  <5        

fraction C12-C22 mg/kgdm  50  <5        

fraction C22-C30 mg/kgdm  <5  <5        

fraction C30-C40 mg/kgdm  7  <5        

total oil C10 - C40 mg/kgdm S 70  <20        

Analysis marked with Q are accredited by the RvA
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Sample description

006 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

007 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

Remarks

1 Sum after calculation with the "0.7 factor" in conformity with AS3000.
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Analyses Sample type Relation to standard

dry weight Soil (AS3000) Equal to NEN-ISO 11465, CMA 2/II/A.1, AS3010-2
amount artefacts Soil (AS3000) Conform AS3000,NEN 5709
specification of artifacts Soil (AS3000) Ditto
benzene Soil (AS3000) In conformity with AS3030-1
toluene Soil (AS3000) Ditto
ethylbenzene Soil (AS3000) Ditto
o-xylene Soil (AS3000) Ditto
p- and m-xylene Soil (AS3000) Ditto
xylenes (0.7 factor) Soil (AS3000) Ditto
total oil C10 - C40 Soil (AS3000) In conformity with AS3010-7

Sample Barcode % date Sampling date Container

001 Y3315217 13.09.2011 13.09.2011 ALC201  
002 L2058945 13.09.2011 13.09.2011 ALC211  
003 L2058946 13.09.2011 13.09.2011 ALC211  
004 Y3315931 14.09.2011 13.09.2011 ALC201  
005 L2058942 13.09.2011 13.09.2011 ALC211  
006 L2058943 13.09.2011 13.09.2011 ALC211  
007 Y3315921 13.09.2011 13.09.2011 ALC201  
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Sample number:
Sample description

Carbon number range

petrol
kereosene and petroluem
dieseloil and gas oil
(engine) oil
oil fuel

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

The C10 and C40 peaks are introduced by the laboratory and used as internal standards.

41-441 (130-150)
006



ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Page 1 of 13

ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Envirolab
V. Hoppenbrouwers
7&8 Sandpits Business Park.
Mottram Road
SK14 3AR  HYDE

Your Project name : Kleijdijk Rhoon
Your Project number : 116290.001
ALcontrol report number : 11712417, version: 1

Rotterdam, 28.09.2011

Dear Mr./Mrs,

Attached you find the results of the laboratory tests carried out for your project 116290.001. The sample and
project description were adopted from and the tests carried out according to your order. The reported results
refer only to the tested samples.

All tests, unless they were outsourced, were carried out by ALcontrol Laboratories, Steenhouwerstraat 15,
Rotterdam, Netherlands.

This certificate contains inclusive attachments 13 pages. In case of a version number of '2' or higher all former
versions of the certificate are invalid. All attachments are inextricably part of this certificate. Only reproduction
of the whole report is allowed.

In case of questions and/or remarks related to this certificate, for example in case of information required
about measurement uncertainty of the analytical methods, please contact our Customer Support department.

Yours faithfully,

Laboratory Manager
R. van Duin
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Code Sample type Sample description

001

002

003

004

005

Groundwater (AS
3000)
Groundwater (AS
3000)
Groundwater (AS
3000)
Groundwater (AS
3000)
Groundwater (AS
3000)

PBV1BE-1-1 PBV1BE (-)

PB16-1-1 PB16 (-)

PB38-1-1 PB38 (-)

PB37-1-1 PB37 (-)

PB39-1-1 PB39 (-)

Analysis Unit Q 001 002 003 004 005

METALS
barium µg/l S 55          

cadmium µg/l S <0.8          

cobalt µg/l S <5          

copper µg/l S <15          

mercury µg/l S <0.05          

lead µg/l S <15          

molybdenum µg/l S <3.6          

nickel µg/l S <15          

zinc µg/l S <60          

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

VOLATILE AROMATICS
benzene µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

toluene µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

ethylbenzene µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

o-xylene µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  0.14  

p- and m-xylene µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  0.84  

xylenes (0.7 factor) µg/l S 0.21  0.21  0.21  0.21  0.98  

total BTEX (0.7 factor) µg/l    0.6  0.6  0.6  1.4  

styrene µg/l S <0.2          

naphthalene µg/l S <0.05          

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

HALOGENATED HYDROCARBONS
1,1-dichloroethane µg/l S <0.6          

1,2-dichloroethane µg/l S <0.6          

1,1-dichloroethene µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichloroethylene µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichloorethylene µg/l S <0.1          

sum (cis,trans)
1,2-dichloorethenes (0.7
factor)

µg/l S 0.14          

dichloromethane µg/l S <0.2          

1,1-dichloropropane µg/l S <0.25          

1,2-dichloropropane µg/l S <0.25          

1,3-dichloropropane µg/l S <0.25          

sum dichloropropane (0.7
factor)

µg/l S 0.53          

tetrachloroethylene µg/l S <0.1          

tetrachloromethane µg/l S 0.22          

1,1,1-trichloroethane µg/l S <0.1          

Analysis marked with Q are accredited by the RvA
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Code Sample type Sample description

001

002

003

004

005

Groundwater (AS
3000)
Groundwater (AS
3000)
Groundwater (AS
3000)
Groundwater (AS
3000)
Groundwater (AS
3000)

PBV1BE-1-1 PBV1BE (-)

PB16-1-1 PB16 (-)

PB38-1-1 PB38 (-)

PB37-1-1 PB37 (-)

PB39-1-1 PB39 (-)

Analysis Unit Q 001 002 003 004 005

1,1,2-trichloroethane µg/l S <0.1          

trichloroethylene µg/l S <0.6          

chloroform µg/l S <0.6          

vinylchloride µg/l S <0.1          

bromoform µg/l S <0.2          

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

MINERAL OIL
fraction C10-C12 µg/l  <25  <25  <25  <25  160  

fraction C12-C22 µg/l  <25  <25  <25  <25  35  

fraction C22-C30 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fraction C30-C40 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

total oil C10 - C40 µg/l S <100  <100  <100  <100  200  

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

ETBE µg/l  <0.2          

ethyl tertiary butyl ether µg/l S   <0.2  <0.2  3.7  12  

methyl tertiary butyl ether µg/l Q <0.2          

methyl tertiary butyl ether µg/l S   <0.3  2.5  1.0  3.9  

Analysis marked with Q are accredited by the RvA
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Sample description

001 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

002 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

003 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

004 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

005 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Code Sample type Sample description

006

007

008

009

010

Groundwater (AS
3000)
Groundwater (AS
3000)
Groundwater (AS
3000)
Groundwater (AS
3000)
Groundwater (AS
3000)

PB41-1-1 PB41 (-)

PB40-1-1 PB40 (-)

PB7-1-1 PB7 (-)

PB22-1-1 PB22 (-)

PB36-1-1 PB36 (-)

Analysis Unit Q 006 007 008 009 010

VOLATILE AROMATICS
benzene µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

toluene µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

ethylbenzene µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

o-xylene µg/l S 0.15  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

p- and m-xylene µg/l S <0.2  <0.2  0.25  <0.2  <0.2  

xylenes (0.7 factor) µg/l S 0.29  0.21  0.32  0.21  0.21  

total BTEX (0.7 factor) µg/l  0.7  0.6  0.7  0.6  0.6  

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

MINERAL OIL
fraction C10-C12 µg/l  <25  <25  85  <25  <25  

fraction C12-C22 µg/l  <25  <25  35  <25  <25  

fraction C22-C30 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fraction C30-C40 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

total oil C10 - C40 µg/l S <100  <100  120  <100  <100  

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

ethyl tertiary butyl ether µg/l S 2.0  6.0  17  <0.2  <0.2  

methyl tertiary butyl ether µg/l S 120  2.4  8.4  <0.3  0.4  

Analysis marked with Q are accredited by the RvA
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Sample description

006 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

007 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

008 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

009 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

010 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Code Sample type Sample description

011

012

013

014

015

Groundwater (AS
3000)
Groundwater (AS
3000)
Groundwater (AS
3000)
Groundwater (AS
3000)
Groundwater (AS
3000)

PB1-1-1 PB1 (-)

PB13-1-1 PB13 (-)

PB15-1-1 PB15 (-)

PB1V-1-1 PB1V (-)

PBV-1-1 PBV (-)

Analysis Unit Q 011 012 013 014 015

VOLATILE AROMATICS
benzene µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

toluene µg/l S <0.2  <0.2  0.28  <0.2  <0.2  

ethylbenzene µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

o-xylene µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

p- and m-xylene µg/l S <0.2  <0.2  0.65  <0.2  <0.2  

xylenes (0.7 factor) µg/l S 0.21  0.21  0.72  0.21  0.21  

total BTEX (0.7 factor) µg/l  0.6  0.6  1.3  0.6  0.6  

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

MINERAL OIL
fraction C10-C12 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fraction C12-C22 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fraction C22-C30 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fraction C30-C40 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

total oil C10 - C40 µg/l S <100  <100  <100  <100  <100  

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

ethyl tertiary butyl ether µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

methyl tertiary butyl ether µg/l S 0.4  <0.3  6.2  <0.4 1) 2.5  

Analysis marked with Q are accredited by the RvA
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Sample description

011 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

012 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

013 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

014 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

015 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

Remarks

1 Increased detectionlimit due to the interference of unknown components.
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Analyses Sample type Relation to standard

barium Groundwater (AS 3000) According to AS3110-3 and According to NEN 6966 (analysis According to
NEN-EN-ISO 11885)

cadmium Groundwater (AS 3000) Ditto
cobalt Groundwater (AS 3000) Ditto
copper Groundwater (AS 3000) Ditto
mercury Groundwater (AS 3000) According to AS3110-3 and According to NEN-EN-ISO 17852
lead Groundwater (AS 3000) According to AS3110-3 and According to NEN 6966 (analysis According to

NEN-EN-ISO 11885)
molybdenum Groundwater (AS 3000) Ditto
nickel Groundwater (AS 3000) Ditto
zinc Groundwater (AS 3000) Ditto
benzene Groundwater (AS 3000) According to AS3130-1
toluene Groundwater (AS 3000) Ditto
ethylbenzene Groundwater (AS 3000) Ditto
o-xylene Groundwater (AS 3000) Ditto
p- and m-xylene Groundwater (AS 3000) Ditto
xylenes (0.7 factor) Groundwater (AS 3000) In conformity with AS3130-1
styrene Groundwater (AS 3000) According to AS3130-1
naphthalene Groundwater (AS 3000) Ditto
1,1-dichloroethane Groundwater (AS 3000) Ditto
1,2-dichloroethane Groundwater (AS 3000) Ditto
1,1-dichloroethene Groundwater (AS 3000) Ditto
cis-1,2-dichloroethylene Groundwater (AS 3000) Ditto
trans-1,2-dichloorethylene Groundwater (AS 3000) Ditto
sum (cis,trans)
1,2-dichloorethenes (0.7 factor)

Groundwater (AS 3000) Ditto

dichloromethane Groundwater (AS 3000) Ditto
1,1-dichloropropane Groundwater (AS 3000) Ditto
1,2-dichloropropane Groundwater (AS 3000) Ditto
1,3-dichloropropane Groundwater (AS 3000) Ditto
sum dichloropropane (0.7 factor) Groundwater (AS 3000) Ditto
tetrachloroethylene Groundwater (AS 3000) Ditto
tetrachloromethane Groundwater (AS 3000) Ditto
1,1,1-trichloroethane Groundwater (AS 3000) Ditto
1,1,2-trichloroethane Groundwater (AS 3000) Ditto
trichloroethylene Groundwater (AS 3000) Ditto
chloroform Groundwater (AS 3000) Ditto
vinylchloride Groundwater (AS 3000) Ditto
bromoform Groundwater (AS 3000) Ditto
total oil C10 - C40 Groundwater (AS 3000) According to AS3110-5
ETBE Groundwater (AS 3000) Own method
methyl tertiary butyl ether Groundwater (AS 3000) Own method
ethyl tertiary butyl ether Groundwater (AS 3000) In conformity with AS3130-1
methyl tertiary butyl ether Groundwater (AS 3000) Ditto

Sample Barcode % date Sampling date Container

001 B1099990 20.09.2011 20.09.2011 ALC204 Sampling date (calculated)
001 G8262581 20.09.2011 20.09.2011 ALC236 Sampling date (calculated)
001 G8262584 20.09.2011 20.09.2011 ALC236 Sampling date (calculated)
002 G8263015 20.09.2011 20.09.2011 ALC236 Sampling date (calculated)
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Sample Barcode % date Sampling date Container

002 G8263020 20.09.2011 20.09.2011 ALC236 Sampling date (calculated)
002 G8263027 20.09.2011 20.09.2011 ALC236 Sampling date (calculated)
003 G8246196 20.09.2011 20.09.2011 ALC236 Sampling date (calculated)
003 G8246217 20.09.2011 20.09.2011 ALC236 Sampling date (calculated)
004 G8246227 20.09.2011 20.09.2011 ALC236 Sampling date (calculated)
004 G8263026 20.09.2011 20.09.2011 ALC236 Sampling date (calculated)
004 G8263034 20.09.2011 20.09.2011 ALC236 Sampling date (calculated)
005 G8246197 20.09.2011 20.09.2011 ALC236 Sampling date (calculated)
005 G8246215 20.09.2011 20.09.2011 ALC236 Sampling date (calculated)
005 G8246226 20.09.2011 20.09.2011 ALC236 Sampling date (calculated)
006 G8246195 20.09.2011 20.09.2011 ALC236 Sampling date (calculated)
006 G8246204 20.09.2011 20.09.2011 ALC236 Sampling date (calculated)
006 G8246230 20.09.2011 20.09.2011 ALC236 Sampling date (calculated)
007 G8246199 20.09.2011 20.09.2011 ALC236 Sampling date (calculated)
007 G8246219 20.09.2011 20.09.2011 ALC236 Sampling date (calculated)
007 G8246220 20.09.2011 20.09.2011 ALC236 Sampling date (calculated)
008 G8246198 20.09.2011 20.09.2011 ALC236 Sampling date (calculated)
008 G8246216 20.09.2011 20.09.2011 ALC236 Sampling date (calculated)
008 G8246218 20.09.2011 20.09.2011 ALC236 Sampling date (calculated)
009 G8246182 20.09.2011 20.09.2011 ALC236 Sampling date (calculated)
009 G8262582 20.09.2011 20.09.2011 ALC236 Sampling date (calculated)
009 G8262583 20.09.2011 20.09.2011 ALC236 Sampling date (calculated)
010 G8246183 20.09.2011 20.09.2011 ALC236 Sampling date (calculated)
010 G8246188 20.09.2011 20.09.2011 ALC236 Sampling date (calculated)
010 G8246189 20.09.2011 20.09.2011 ALC236 Sampling date (calculated)
011 G8246187 20.09.2011 20.09.2011 ALC236 Sampling date (calculated)
011 G8246192 20.09.2011 20.09.2011 ALC236 Sampling date (calculated)
011 G8246193 20.09.2011 20.09.2011 ALC236 Sampling date (calculated)
012 G8246185 20.09.2011 20.09.2011 ALC236 Sampling date (calculated)
012 G8246186 20.09.2011 20.09.2011 ALC236 Sampling date (calculated)
012 G8246191 20.09.2011 20.09.2011 ALC236 Sampling date (calculated)
013 G8246194 20.09.2011 20.09.2011 ALC236 Sampling date (calculated)
013 G8246203 20.09.2011 20.09.2011 ALC236 Sampling date (calculated)
013 G8246229 20.09.2011 20.09.2011 ALC236 Sampling date (calculated)
014 G8263014 20.09.2011 20.09.2011 ALC236 Sampling date (calculated)
014 G8263021 20.09.2011 20.09.2011 ALC236 Sampling date (calculated)
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Sample Barcode % date Sampling date Container

014 G8263028 20.09.2011 20.09.2011 ALC236 Sampling date (calculated)
015 G8246228 20.09.2011 20.09.2011 ALC236 Sampling date (calculated)
015 G8263019 20.09.2011 20.09.2011 ALC236 Sampling date (calculated)
015 G8263033 20.09.2011 20.09.2011 ALC236 Sampling date (calculated)
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Sample number:
Sample description

Carbon number range

petrol
kereosene and petroluem
dieseloil and gas oil
(engine) oil
oil fuel

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

The C10 and C40 peaks are introduced by the laboratory and used as internal standards.

PB39-1-1PB39 (-)
005
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Sample number:
Sample description

Carbon number range

petrol
kereosene and petroluem
dieseloil and gas oil
(engine) oil
oil fuel

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

The C10 and C40 peaks are introduced by the laboratory and used as internal standards.

PB7-1-1PB7 (-)
008



ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Envirolab
V. Hoppenbrouwers
7&8 Sandpits Business Park.
Mottram Road
SK14 3AR  HYDE

Your Project name : Kleijdijk Rhoon
Your Project number : 116290.001
ALcontrol report number : 11712419, version: 1

Rotterdam, 26.09.2011

Dear Mr./Mrs,

Attached you find the results of the laboratory tests carried out for your project 116290.001. The sample and
project description were adopted from and the tests carried out according to your order. The reported results
refer only to the tested samples.

All tests, unless they were outsourced, were carried out by ALcontrol Laboratories, Steenhouwerstraat 15,
Rotterdam, Netherlands.

This certificate contains inclusive attachments 5 pages. In case of a version number of '2' or higher all former
versions of the certificate are invalid. All attachments are inextricably part of this certificate. Only reproduction
of the whole report is allowed.

In case of questions and/or remarks related to this certificate, for example in case of information required
about measurement uncertainty of the analytical methods, please contact our Customer Support department.

Yours faithfully,

Laboratory Manager
R. van Duin
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Code Sample type Sample description

001 Groundwater (AS
3000)

PB34-1-1 PB34 (-)

Analysis Unit Q 001     

METALS
barium µg/l S 110          

cadmium µg/l S <0.8          

cobalt µg/l S <5          

copper µg/l S <15          

mercury µg/l S <0.05          

lead µg/l S <15          

molybdenum µg/l S <3.6          

nickel µg/l S <15          

zinc µg/l S <60          

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

VOLATILE AROMATICS
benzene µg/l S <0.2          

toluene µg/l S <0.2          

ethylbenzene µg/l S <0.2          

o-xylene µg/l S <0.1          

p- and m-xylene µg/l S <0.2          

xylenes (0.7 factor) µg/l S 0.21          

styrene µg/l S <0.2          

naphthalene µg/l S <0.05          

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

HALOGENATED HYDROCARBONS
1,1-dichloroethane µg/l S <0.6          

1,2-dichloroethane µg/l S <0.6          

1,1-dichloroethene µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichloroethylene µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichloorethylene µg/l S <0.1          

sum (cis,trans)
1,2-dichloorethenes (0.7
factor)

µg/l S 0.14          

dichloromethane µg/l S <0.2          

1,1-dichloropropane µg/l S <0.25          

1,2-dichloropropane µg/l S <0.25          

1,3-dichloropropane µg/l S <0.25          

sum dichloropropane (0.7
factor)

µg/l S 0.53          

tetrachloroethylene µg/l S <0.1          

tetrachloromethane µg/l S 0.19          

1,1,1-trichloroethane µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloroethane µg/l S <0.1          

Analysis marked with Q are accredited by the RvA
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Code Sample type Sample description

001 Groundwater (AS
3000)

PB34-1-1 PB34 (-)

Analysis Unit Q 001     

trichloroethylene µg/l S <0.6          

chloroform µg/l S <0.6          

vinylchloride µg/l S <0.1          

bromoform µg/l S <0.2          

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

MINERAL OIL
fraction C10-C12 µg/l  <25          

fraction C12-C22 µg/l  <25          

fraction C22-C30 µg/l  <25          

fraction C30-C40 µg/l  <25          

total oil C10 - C40 µg/l S <100          

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

ETBE µg/l  <0.2          

methyl tertiary butyl ether µg/l Q 0.7          

Analysis marked with Q are accredited by the RvA
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Sample description

001 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.



Envirolab

Kleijdijk Rhoon
116290.001
11712419

21.09.2011

V. Hoppenbrouwers

21.09.2011

26.09.2011

Page 5 of 5

Project name
Project number
Report number

Order date
Starting date
Report date

ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Analyses Sample type Relation to standard

barium Groundwater (AS 3000) According to AS3110-3 and According to NEN 6966 (analysis According to
NEN-EN-ISO 11885)

cadmium Groundwater (AS 3000) Ditto
cobalt Groundwater (AS 3000) Ditto
copper Groundwater (AS 3000) Ditto
mercury Groundwater (AS 3000) According to AS3110-3 and According to NEN-EN-ISO 17852
lead Groundwater (AS 3000) According to AS3110-3 and According to NEN 6966 (analysis According to

NEN-EN-ISO 11885)
molybdenum Groundwater (AS 3000) Ditto
nickel Groundwater (AS 3000) Ditto
zinc Groundwater (AS 3000) Ditto
benzene Groundwater (AS 3000) According to AS3130-1
toluene Groundwater (AS 3000) Ditto
ethylbenzene Groundwater (AS 3000) Ditto
o-xylene Groundwater (AS 3000) Ditto
p- and m-xylene Groundwater (AS 3000) Ditto
xylenes (0.7 factor) Groundwater (AS 3000) In conformity with AS3130-1
styrene Groundwater (AS 3000) According to AS3130-1
naphthalene Groundwater (AS 3000) Ditto
1,1-dichloroethane Groundwater (AS 3000) Ditto
1,2-dichloroethane Groundwater (AS 3000) Ditto
1,1-dichloroethene Groundwater (AS 3000) Ditto
cis-1,2-dichloroethylene Groundwater (AS 3000) Ditto
trans-1,2-dichloorethylene Groundwater (AS 3000) Ditto
sum (cis,trans)
1,2-dichloorethenes (0.7 factor)

Groundwater (AS 3000) Ditto

dichloromethane Groundwater (AS 3000) Ditto
1,1-dichloropropane Groundwater (AS 3000) Ditto
1,2-dichloropropane Groundwater (AS 3000) Ditto
1,3-dichloropropane Groundwater (AS 3000) Ditto
sum dichloropropane (0.7 factor) Groundwater (AS 3000) Ditto
tetrachloroethylene Groundwater (AS 3000) Ditto
tetrachloromethane Groundwater (AS 3000) Ditto
1,1,1-trichloroethane Groundwater (AS 3000) Ditto
1,1,2-trichloroethane Groundwater (AS 3000) Ditto
trichloroethylene Groundwater (AS 3000) Ditto
chloroform Groundwater (AS 3000) Ditto
vinylchloride Groundwater (AS 3000) Ditto
bromoform Groundwater (AS 3000) Ditto
total oil C10 - C40 Groundwater (AS 3000) According to AS3110-5
ETBE Groundwater (AS 3000) Own method
methyl tertiary butyl ether Groundwater (AS 3000) Own method

Sample Barcode % date Sampling date Container

001 B1099984 20.09.2011 20.09.2011 ALC204 Sampling date (calculated)
001 G8246184 20.09.2011 20.09.2011 ALC236 Sampling date (calculated)
001 G8246190 20.09.2011 20.09.2011 ALC236 Sampling date (calculated)



ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Page 1 of 10

ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Envirolab
V. Hoppenbrouwers
7&8 Sandpits Business Park.
Mottram Road
SK14 3AR  HYDE

Your Project name : KLEIDIJK 94
Your Project number : 116.290.001
ALcontrol report number : 11739871, version: 1

Rotterdam, 19.12.2011

Dear Mr./Mrs,

Attached you find the results of the laboratory tests carried out for your project 116.290.001. The sample and
project description were adopted from and the tests carried out according to your order. The reported results
refer only to the tested samples.

All tests, unless they were outsourced, were carried out by ALcontrol Laboratories, Steenhouwerstraat 15,
Rotterdam, Netherlands.

This certificate contains inclusive attachments 10 pages. In case of a version number of '2' or higher all former
versions of the certificate are invalid. All attachments are inextricably part of this certificate. Only reproduction
of the whole report is allowed.

In case of questions and/or remarks related to this certificate, for example in case of information required
about measurement uncertainty of the analytical methods, please contact our Customer Support department.

Yours faithfully,

Laboratory Manager
R. van Duin
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Code Sample type Sample description

001

002

003

004

005

Soil (AS3000)

Soil (AS3000)

Soil (AS3000)

Soil (AS3000)

Soil (AS3000)

B49-2 [0-50] B49 (7-50)

B50-3 [50-70] B50 (57-70)

PB48-3 [40-60, stb] PB48 (40-60)

PB42-3 [50-70, stb] PB42 (50-70)

PB43-4 [60-80, stb] PB43 (60-80)

Analysis Unit Q 001 002 003 004 005

dry weight wght.-% S 84.7  76.5  74.9  87.4  84.9  

amount artefacts g S <1  <1  <1  <1  <1  

specification of artifacts g S none  none  none  none  none  

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

VOLATILE AROMATICS
benzene mg/kgdm S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

toluene mg/kgdm S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

ethylbenzene mg/kgdm S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

o-xylene mg/kgdm S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

p- and m-xylene mg/kgdm S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

xylenes (0.7 factor) mg/kgdm S 0.105 1) 0.105 1) 0.105 1) 0.105 1) 0.105 1)

total BTEX (0.7 factor) mg/kgdm S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

MINERAL OIL
fraction C10-C12 mg/kgdm  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C12-C22 mg/kgdm  <5  <5  <5  5  <5  

fraction C22-C30 mg/kgdm  <5  <5  <5  43  13  

fraction C30-C40 mg/kgdm  <5  <5  <5  200  45  

total oil C10 - C40 mg/kgdm S <20  <20  <20  250  60  

Analysis marked with Q are accredited by the RvA
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Sample description

001 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

002 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

003 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

004 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

005 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

Remarks

1 Sum after calculation with the "0.7 factor" in conformity with AS3000.
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Code Sample type Sample description

006

007

008

009

010

Soil (AS3000)

Soil (AS3000)

Soil (AS3000)

Soil (AS3000)

Soil (AS3000)

PB44-5 [120-140, stb PB44 (120-140)

PB45-5 [80-100, stb] PB45 (80-100)

PB46-5 [100-120, stb PB46 (100-120)

PB47-4 [70-100, stb] PB47 (70-100)

PB48-4 [60-100,stb] PB48 (60-100)

Analysis Unit Q 006 007 008 009 010

dry weight wght.-% S 81.4  86.9  82.8  82.1  71.2  

amount artefacts g S <1  <1  <1  <1  <1  

specification of artifacts g S none  none  none  none  none  

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

VOLATILE AROMATICS
benzene mg/kgdm S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

toluene mg/kgdm S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

ethylbenzene mg/kgdm S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

o-xylene mg/kgdm S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

p- and m-xylene mg/kgdm S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

xylenes (0.7 factor) mg/kgdm S 0.105 1) 0.105 1) 0.105 1) 0.105 1) 0.105 1)

total BTEX (0.7 factor) mg/kgdm S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

MINERAL OIL
fraction C10-C12 mg/kgdm  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C12-C22 mg/kgdm  <5  <5  8  <5  <5  

fraction C22-C30 mg/kgdm  <5  55  15  <5  <5  

fraction C30-C40 mg/kgdm  <5  160  45  <5  <5  

total oil C10 - C40 mg/kgdm S <20  210  70  <20  <20  

Analysis marked with Q are accredited by the RvA
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Sample description

006 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

007 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

008 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

009 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

010 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

Remarks

1 Sum after calculation with the "0.7 factor" in conformity with AS3000.



Envirolab

KLEIDIJK 94
116.290.001
11739871

13.12.2011

V. Hoppenbrouwers

13.12.2011

19.12.2011

Page 6 of 10

Project name
Project number
Report number

Order date
Starting date
Report date

ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Analyses Sample type Relation to standard

dry weight Soil (AS3000) Equal to NEN-ISO 11465, CMA 2/II/A.1, AS3010-2
amount artefacts Soil (AS3000) Conform AS3000,NEN 5709
specification of artifacts Soil (AS3000) Ditto
benzene Soil (AS3000) In conformity with AS3030-1
toluene Soil (AS3000) Ditto
ethylbenzene Soil (AS3000) Ditto
o-xylene Soil (AS3000) Ditto
p- and m-xylene Soil (AS3000) Ditto
xylenes (0.7 factor) Soil (AS3000) Ditto
total oil C10 - C40 Soil (AS3000) In conformity with AS3010-7

Sample Barcode Reception date Sampling date Container

001 Y3585116 13.12.2011 13.12.2011 ALC201  
002 Y3585890 13.12.2011 13.12.2011 ALC201  
003 Y1755445 13.12.2011 13.12.2011 ALC201  
004 Y3585111 13.12.2011 13.12.2011 ALC201  
005 Y1755442 13.12.2011 13.12.2011 ALC201  
006 Y1755440 13.12.2011 13.12.2011 ALC201  
007 Y3585125 13.12.2011 13.12.2011 ALC201  
008 Y1755439 13.12.2011 13.12.2011 ALC201  
009 Y1755438 13.12.2011 13.12.2011 ALC201  
010 Y3585897 13.12.2011 13.12.2011 ALC201  
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Sample number:
Sample description

Carbon number range

petrol
kereosene and petroluem
dieseloil and gas oil
(engine) oil
oil fuel

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

The C10 and C40 peaks are introduced by the laboratory and used as internal standards.

PB42-3 [50-70, stb]PB42 (50-70)
004
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Sample number:
Sample description

Carbon number range

petrol
kereosene and petroluem
dieseloil and gas oil
(engine) oil
oil fuel

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

The C10 and C40 peaks are introduced by the laboratory and used as internal standards.

PB43-4 [60-80, stb]PB43 (60-80)
005
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Sample number:
Sample description

Carbon number range

petrol
kereosene and petroluem
dieseloil and gas oil
(engine) oil
oil fuel

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

The C10 and C40 peaks are introduced by the laboratory and used as internal standards.

PB45-5 [80-100, stb]PB45 (80-100)
007
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Sample number:
Sample description

Carbon number range

petrol
kereosene and petroluem
dieseloil and gas oil
(engine) oil
oil fuel

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

The C10 and C40 peaks are introduced by the laboratory and used as internal standards.

PB46-5 [100-120, stbPB46 (100-120)
008



ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Page 1 of 6

ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Envirolab
V. Hoppenbrouwers
7&8 Sandpits Business Park.
Mottram Road
SK14 3AR  HYDE

Your Project name : KLEIDIJK 94
Your Project number : 116.290.001
ALcontrol report number : 11739876, version: 1

Rotterdam, 16.12.2011

Dear Mr./Mrs,

Attached you find the results of the laboratory tests carried out for your project 116.290.001. The sample and
project description were adopted from and the tests carried out according to your order. The reported results
refer only to the tested samples.

All tests, unless they were outsourced, were carried out by ALcontrol Laboratories, Steenhouwerstraat 15,
Rotterdam, Netherlands.

This certificate contains inclusive attachments 6 pages. In case of a version number of '2' or higher all former
versions of the certificate are invalid. All attachments are inextricably part of this certificate. Only reproduction
of the whole report is allowed.

In case of questions and/or remarks related to this certificate, for example in case of information required
about measurement uncertainty of the analytical methods, please contact our Customer Support department.

Yours faithfully,

Laboratory Manager
R. van Duin
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Code Sample type Sample description

001

002

003

Soil (AS3000)

Soil (AS3000)

Soil (AS3000)

PB42-5 -[100-150] PB42 (100-150)

PB43-7 [170-220] PB43 (170-220)

PB47-6 [150-200] PB47 (150-200)

Analysis Unit Q 001 002 003   

dry weight wght.-% S 80.3  68.1  69.3      

amount artefacts g S <1  <1  <1      

specification of artifacts g S none  none  none      

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

organic matter % of DM S 1.9  5.8  4.3      

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

VOLATILE AROMATICS
benzene mg/kgdm S <0.05  <0.05  <0.05      

toluene mg/kgdm S <0.05  <0.05  <0.05      

ethylbenzene mg/kgdm S <0.05  <0.05  <0.05      

o-xylene mg/kgdm S <0.05  <0.05  <0.05      

p- and m-xylene mg/kgdm S <0.1  <0.1  <0.1      

xylenes (0.7 factor) mg/kgdm S 0.105 1) 0.105 1) 0.105 1)     

total BTEX (0.7 factor) mg/kgdm S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)     

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

MINERAL OIL
fraction C10-C12 mg/kgdm  <5  <5  <5      

fraction C12-C22 mg/kgdm  6  <5  <5      

fraction C22-C30 mg/kgdm  28  7  <5      

fraction C30-C40 mg/kgdm  36  <5  <5      

total oil C10 - C40 mg/kgdm S 70  <20  <20      

Analysis marked with Q are accredited by the RvA
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Sample description

001 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

002 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

003 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

Remarks

1 Sum after calculation with the "0.7 factor" in conformity with AS3000.
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Analyses Sample type Relation to standard

dry weight Soil (AS3000) Equal to NEN-ISO 11465, CMA 2/II/A.1, AS3010-2
amount artefacts Soil (AS3000) Conform AS3000,NEN 5709
specification of artifacts Soil (AS3000) Ditto
organic matter Soil (AS3000) According to AS3010-3, equivalent to NEN 5754
benzene Soil (AS3000) In conformity with AS3030-1
toluene Soil (AS3000) Ditto
ethylbenzene Soil (AS3000) Ditto
o-xylene Soil (AS3000) Ditto
p- and m-xylene Soil (AS3000) Ditto
xylenes (0.7 factor) Soil (AS3000) Ditto
total oil C10 - C40 Soil (AS3000) In conformity with AS3010-7

Sample Barcode Reception date Sampling date Container

001 Y3585903 13.12.2011 13.12.2011 ALC201  
002 Y3585894 13.12.2011 13.12.2011 ALC201  
003 Y3585476 13.12.2011 13.12.2011 ALC201  
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Sample number:
Sample description

Carbon number range

petrol
kereosene and petroluem
dieseloil and gas oil
(engine) oil
oil fuel

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

The C10 and C40 peaks are introduced by the laboratory and used as internal standards.

PB42-5 -[100-150]PB42 (100-150)
001
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Sample number:
Sample description

Carbon number range

petrol
kereosene and petroluem
dieseloil and gas oil
(engine) oil
oil fuel

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

The C10 and C40 peaks are introduced by the laboratory and used as internal standards.

PB43-7 [170-220]PB43 (170-220)
002



ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Page 1 of 7

ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Envirolab
V. Hoppenbrouwers
7&8 Sandpits Business Park.
Mottram Road
SK14 3AR  HYDE

Your Project name : KLEIDIJK 94
Your Project number : 116.290.001
ALcontrol report number : 11742302, version: 1

Rotterdam, 29.12.2011

Dear Mr./Mrs,

Attached you find the results of the laboratory tests carried out for your project 116.290.001. The sample and
project description were adopted from and the tests carried out according to your order. The reported results
refer only to the tested samples.

All tests, unless they were outsourced, were carried out by ALcontrol Laboratories, Steenhouwerstraat 15,
Rotterdam, Netherlands.

This certificate contains inclusive attachments 7 pages. In case of a version number of '2' or higher all former
versions of the certificate are invalid. All attachments are inextricably part of this certificate. Only reproduction
of the whole report is allowed.

In case of questions and/or remarks related to this certificate, for example in case of information required
about measurement uncertainty of the analytical methods, please contact our Customer Support department.

Yours faithfully,

Laboratory Manager
R. van Duin
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Code Sample type Sample description

001

002

003

004

005

Groundwater (AS
3000)
Groundwater (AS
3000)
Groundwater (AS
3000)
Groundwater (AS
3000)
Groundwater (AS
3000)

PB48-1-1 PB48 (200-300)

PB42-1-1 PB42 (200-300)

PB43-1-1 PB43 (200-300)

PB45-1-1 PB45 (150-250)

PB44-1-1 PB44 (200-300)

Analysis Unit Q 001 002 003 004 005

VOLATILE AROMATICS
benzene µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

toluene µg/l S <0.2  <0.2  0.28  <0.2  <0.2  

ethylbenzene µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

o-xylene µg/l S <0.1  <0.1  0.12  0.32  0.11  

p- and m-xylene µg/l S <0.2  <0.2  0.35  0.87  <0.2  

xylenes (0.7 factor) µg/l S 0.21  0.21  0.47  1.2  0.25  

total BTEX (0.7 factor) µg/l  0.6  0.6  1.0  1.6  0.7  

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

MINERAL OIL
fraction C10-C12 µg/l  <25  <25  <25  200  <25  

fraction C12-C22 µg/l  <25  <25  <25  30  <25  

fraction C22-C30 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fraction C30-C40 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

total oil C10 - C40 µg/l S <100  <100  <100  230  <100  

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

ethyl tertiary butyl ether µg/l S <0.2  <0.2  7.1  4.8  6.5  

methyl tertiary butyl ether µg/l S <0.3  0.8  11  5.8  8.3  

Analysis marked with Q are accredited by the RvA
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Sample description

001 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

002 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

003 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

004 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

005 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Code Sample type Sample description

006

007

Groundwater (AS
3000)
Groundwater (AS
3000)

PB46-1-1 PB46 (200-300)

PB47-1-1 PB47 (200-300)

Analysis Unit Q 006 007    

VOLATILE AROMATICS
benzene µg/l S <0.2  <0.2        

toluene µg/l S <0.2  <0.2        

ethylbenzene µg/l S <0.2  <0.2        

o-xylene µg/l S <0.1  <0.1        

p- and m-xylene µg/l S 0.24  <0.2        

xylenes (0.7 factor) µg/l S 0.31  0.21        

total BTEX (0.7 factor) µg/l  0.7  0.6        

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

MINERAL OIL
fraction C10-C12 µg/l  <25  <25        

fraction C12-C22 µg/l  <25  <25        

fraction C22-C30 µg/l  <25  <25        

fraction C30-C40 µg/l  <25  <25        

total oil C10 - C40 µg/l S <100  <100        

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

ethyl tertiary butyl ether µg/l S <0.2  <0.2        

methyl tertiary butyl ether µg/l S 1.5  9.4        

Analysis marked with Q are accredited by the RvA
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ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Sample description

006 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.

007 * The sample preparation and analysis were conducted in accordance with AS3000 Accreditation Scheme, which
applies only to the analysis reported with the "S " feature.



Envirolab

KLEIDIJK 94
116.290.001
11742302

20.12.2011

V. Hoppenbrouwers

20.12.2011

29.12.2011

Page 6 of 7

Project name
Project number
Report number

Order date
Starting date
Report date

ALcontrol B.V. is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories ISO/IEC 17025:2005.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24265286.

Analytical report

Initials :

1-

Analyses Sample type Relation to standard

benzene Groundwater (AS 3000) According to AS3130-1
toluene Groundwater (AS 3000) Ditto
ethylbenzene Groundwater (AS 3000) Ditto
o-xylene Groundwater (AS 3000) Ditto
p- and m-xylene Groundwater (AS 3000) Ditto
xylenes (0.7 factor) Groundwater (AS 3000) In conformity with AS3130-1
total oil C10 - C40 Groundwater (AS 3000) According to AS3110-5
ethyl tertiary butyl ether Groundwater (AS 3000) In conformity with AS3130-1
methyl tertiary butyl ether Groundwater (AS 3000) Ditto

Sample Barcode Reception date Sampling date Container

001 G8301377 21.12.2011 20.12.2011 ALC236  
001 G8301378 21.12.2011 20.12.2011 ALC236  
001 G8301379 21.12.2011 20.12.2011 ALC236  
002 G8301794 21.12.2011 20.12.2011 ALC236  
002 G8301802 21.12.2011 20.12.2011 ALC236  
002 G8314842 21.12.2011 20.12.2011 ALC236  
003 G8301779 21.12.2011 20.12.2011 ALC236  
003 G8301793 21.12.2011 20.12.2011 ALC236  
003 G8314835 21.12.2011 20.12.2011 ALC236  
004 G8314846 21.12.2011 20.12.2011 ALC236  
004 G8314847 21.12.2011 20.12.2011 ALC236  
004 G8314848 21.12.2011 20.12.2011 ALC236  
005 G8301804 21.12.2011 20.12.2011 ALC236  
005 G8301811 21.12.2011 20.12.2011 ALC236  
005 G8314834 21.12.2011 20.12.2011 ALC236  
006 G8314836 21.12.2011 20.12.2011 ALC236  
006 G8314840 21.12.2011 20.12.2011 ALC236  
006 G8314841 21.12.2011 20.12.2011 ALC236  
007 G8301380 21.12.2011 20.12.2011 ALC236  
007 G8301381 21.12.2011 20.12.2011 ALC236  
007 G8314828 21.12.2011 20.12.2011 ALC236  
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petrol
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dieseloil and gas oil
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oil fuel

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
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The C10 and C40 peaks are introduced by the laboratory and used as internal standards.
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Pottenbakkerstraat 48 
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0180-463330 

 
Toetsingskader 
 
Om de mate van bodemverontreiniging aan te geven, wordt de volgende terminologie toegepast:  
 niet verontreinigd : concentratie kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde;  
 licht verontreinigd : concentratie groter dan de streefwaarde en kleiner dan de tussenwaarde; 
 matig verontreinigd : concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner dan de interventiewaarde; 
 sterk verontreinigd : concentratie groter dan de interventiewaarde. 
 
De streef- en interventiewaarden zijn afgeleid uit de Leidraad Bodembescherming van het Ministerie van VROM.  
 
streefwaarden (S) 
De streefwaarden geven het verontreinigingsniveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. Dit is 
een na te streven bodemkwaliteit waarbij functionele eigenschappen voor mens, dier en plant volledig zijn hersteld. 
 
interventiewaarden (I) 
De interventiewaarden geven het verontreinigingsniveau aan waarboven ernstige of dreigende vermindering 
optreedt van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant. 
Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging in de zin van de Wet bodembescherming wanneer 
de gemiddelde concentratie van één of meer stoffen in een bodemvolume van minimaal 25 m3 grond of 100 m3 
grondwater hoger is dan de interventiewaarde. 
 
tussenwaarden (T) 
De tussenwaarde vormt het rekenkundig gemiddelde van de streef- en interventiewaarde. Bij overschrijding van de 
tussenwaarden is veelal een afperkend bodemonderzoek vereist.  
 
berekening van de streef- en interventiewaarden 
De streef- en interventiewaarden voor de anorganische parameters zijn voor grond afhankelijk van het organisch 
stof- en het lutumgehalte. De streef- en interventiewaarden in grond voor de organische parameters zijn afhankelijk 
van enkel het organisch stof gehalte. Indien grond(meng)monsters uit hetzelfde bodemmateriaal zijn opgebouwd 
behoeft slechts één van deze monsters onderzoek op het organisch stof- en/of het lutumgehalte. De streef- en 
interventiewaarden in grondwater zijn onafhankelijk van het organisch stof en het lutumgehalte. 
De voor het voorliggende onderzoek berekende streef- en interventiewaarden voor grond alsmede deze waarden 
voor het grondwater zijn in hoofdstuk 4 van dit rapport opgenomen. 
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SAMENVATTING: 
 

In opdracht van RBOI-Rotterdam heeft IDDS Archeologie in januari 2012 een archeologisch 
bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd aan de 
Kleidijk 94 in Rhoon, gemeente Albrandswaard. De aanleiding voor dit onderzoek is de geplande 
herinrichting van het tankstation van Shell en de toevoeging van een autowasgelegenheid. 

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek wordt verwacht dat onder het Hollandveen 
resten uit het Neolithicum kunnen voorkomen. De verwachting hiervoor is laag omdat de 
omstandigheden hier niet gunstig waren voor bewoning. Wel is het mogelijk hier losse vondsten te 
doen. Op het pakket Hollandveen dat werd gevormd vanaf de Bronstijd tot de Romeinse Tijd kunnen 
met name resten worden verwacht vanaf de IJzertijd tot en met de Middeleeuwen, hoewel ook resten 
uit de Bronstijd kunnen voorkomen op de eerder ontwaterde delen. De verwachting voor resten vanaf 
de Bronstijd/IJzertijd tot en met de Middeleeuwen is tevens laag omdat de kans op verspoeling van 
het archeologisch niveau groot is door de vele overstromingen. Eventuele resten bevinden zich in de 
top van het veen, indien niet verspoeld. Voor resten uit de Middeleeuwen in en op het pakket 
overstromingsafzettingen dat op het veen ligt geldt een lage verwachting omdat hier regelmatig 
overstromingen plaats vonden en het gebied een kwelder was en dus erg nat was en daarmee 
ongunstig voor bewoning. Voor de Nieuwe Tijd geldt een hoge verwachting vanwege de ligging langs 
een oude weg bij Rhoon, de Kleidijk. Er kunnen met name resten van na de bedijking in 1475 worden 
verwacht. 

Het veldonderzoek heeft uitgewezen dat het plangebied is opgebouwd uit een pakket (kom)klei dat 
geleidelijk overgaat in veen. De top van het veen is veraard, wat inhoudt dat het veen ontwaterd was 
en aan het oppervlak heeft gelegen. Deze laag was bewoonbaar. Het is mogelijk om hier 
archeologische resten aan te treffen. Theoretisch kan het gaan om resten vanaf de Bronstijd tot en 
met de Middeleeuwen, maar waarschijnlijk gaat het voornamelijk om resten uit de Romeinse tijd en 
Middeleeuwen. De veraarde top is het dikste en meest duidelijk aanwezig in boring 5, in het 
zuidoosten van het plangebied, en neemt geleidelijk in dikte en zichtbaarheid af naar het 
noordwesten. Een deel van de top van het veen is verspoeld door overstromingen vóór het 
overstromen van de Riederwaard in 1373. In de eeuw erna, tot het bedijken in 1475, was het 
plangebied deel van een kweldergebied dat alleen bij hoogwater nog overstroomde. Hierop wordt 
geen bewoning verwacht. De top van deze afzettingen is geroerd door landbouwactiviteiten en de 
inrichting van het plangebied met de aanleg van bebouwing. De lagen laten een verval zien naar het 
noordwesten. Dit is mogelijk veroorzaakt door differentiële klinkt in het veenpakket en een 
onderliggende laag.  

Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat in het plangebied een mogelijk archeologisch relevant 
niveau aanwezig is in de top van het veen. Op basis van de resultaten van het inventariserend 
veldonderzoek wordt geadviseerd om vervolgonderzoek uit te laten voeren indien de geplande 
graafwerkzaamheden reiken tot ten minste -3,5 m NAP in het zuidoosten en -5,3 m NAP in het 
noordwesten.  
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding  

In opdracht van RBOI-Rotterdam heeft IDDS Archeologie in januari 2012 een archeologisch 
bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd aan de 
Kleidijk 94 in Rhoon, gemeente Albrandswaard. De aanleiding voor dit onderzoek is de geplande 
herinrichting van het tankstation van Shell en de toevoeging van een autowasgelegenheid. 
Graafwerkzaamheden ten behoeve van deze ontwikkeling zullen zorgen voor een bodemverstoring 
tot een diepte van maximaal 2,0 m beneden maaiveld. Wel zal er tot dieper worden geheid. De mate 
van verstoring door deze funderingen is niet bekend. De kans bestaat dat eventueel aanwezige 
archeologische waarden hierdoor verstoord dan wel vernietigd zullen worden.  

1.2. Doel- en vraagstelling van het onderzoek 

De doelstelling van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische 
verwachting voor het plangebied. Dit gebeurt aan de hand van bestaande bronnen over bekende en 
verwachte archeologische waarden binnen het plangebied. Het doel van het verkennende 
veldonderzoek is het toetsen en zo nodig aanvullen van de gespecificeerde verwachting. Daarnaast 
wordt inzicht verkregen in de vormeenheden van het landschap in het plangebied, voor zover deze 
vormeenheden van invloed kunnen zijn geweest op de bruikbaarheid van de locatie door de mens in 
het verleden. Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen kansarme zones van het 
plangebied worden uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd voor behoud of voor 
vervolgonderzoek. Om deze doelstelling te kunnen realiseren, wordt op de volgende vragen een 
antwoord gegeven (Koekkelkoren/Wilbers 2011): 

 Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de locatie? 

 Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog als intact te 
beschouwen? 

 Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied? Zo ja, op welke diepte ten 
opzichte van het maaiveld en het NAP? 

 Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied en wordt deze bij het 
veldonderzoek bevestigd? 

 Hoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, kunnen er toch archeologische 
indicatoren worden aangetroffen. Indien deze worden aangetroffen, dan gelden tevens de 
volgende vragen: wat is de verticale en horizontale ligging van de aangetroffen indicatoren, wat is 
de datering en wat is de invloed van deze vondsten op de archeologische verwachting van het 
plangebied? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 
voorgenomen bodemverstorende werkzaamheden? 

Het archeologisch bureauonderzoek en het inventariserend veldonderzoek zijn uitgevoerd conform de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.2 (Centraal College van Deskundigen 2010) 
en de provinciale eisen. 

Voor de in dit rapport gebruikte geologische en archeologische tijdsaanduidingen wordt verwezen 
naar Bijlage 5. Afkortingen en enkele vaktermen worden achterin dit rapport uitgelegd (zie lijst van 
afkortingen en begrippen). 

1.3. Ligging van het plan- en onderzoeksgebied 

De ligging van het her in te richten gebied, ofwel het plangebied, is weergegeven in Bijlage 1. Het 
plangebied ligt tussen de Kleidijk in het zuidoosten en de Groene Kruisweg in het noordwesten. In het 
zuiden wordt het plangebied begrensd door een groenstrook en in het noorden door het 
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aangrenzende perceel. Het plangebied heeft een oppervlakte van ongeveer 1500 m2 en een 
gemiddelde maaiveldhoogte van -1,0 m NAP. De exacte ligging en contouren van het plangebied zijn 
nader weergegeven in Bijlage 3 en Figuur 1. 

Om tot een gespecificeerde verwachting voor het plangebied te komen, is niet alleen gekeken naar 
bekende gegevens over het plangebied zelf maar ook naar de omgeving. Voor het totale onderzochte 
gebied, oftewel het onderzoeksgebied, is als begrenzing een straal van 500 m rondom het plangebied 
gekozen. Deze begrenzing is gebaseerd op de aanwezige archeologische en bodemkundige 
elementen in de omgeving die zo binnen het onderzoek worden betrokken. 

 
Figuur 1. Het plangebied (rood omlijnd) op een luchtfoto uit 2010 (bron: Bing Maps) 

 

Groene 
Kruisweg 

Rivierweg 

 0            10          20m 
           N 
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2. Bureauonderzoek 

2.1. Werkwijze 

Tijdens het bureauonderzoek zijn gegevens verzameld over het onderzoeksgebied. Er is gekeken 
naar bekende archeologische en ondergrondse bouwhistorische waarden, uitgevoerde 
archeologische onderzoeken, de fysieke kenmerken van het oude en huidige landschap en naar 
informatie over bodemverstoringen. Er is gebruik gemaakt van de archeologische verwachtingskaart 
van de gemeente Albrandswaard, de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van de provincie Zuid-
Holland. Daarnaast is er gekeken naar de landelijke verwachtingskaart (de Indicatieve Kaart van 
Archeologische Waarden; IKAW) en naar het Archeologisch Informatie Systeem (Archis II) van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Aanvullende historische informatie is verkregen uit 
beschikbaar historisch kaartmateriaal, waaronder het Minuutplan van begin 19de eeuw en enkele 
historische topografische kaarten (watwaswaar.nl), en via de website van de KennisInfrastructuur 
CultuurHistorie (KICH; www.kich.nl). 

Om inzicht te krijgen in de opbouw en ontwikkeling van het landschap is onder andere gebruik 
gemaakt van de bodemkaart van Nederland (Stichting voor Bodemkartering 1983) en de 
geomorfologische kaart van Nederland (Alterra 2005). Daarnaast is gebruik gemaakt van het Actueel 
Hoogtebestand van Nederland (AHN; www.ahn.nl).  

Voor informatie omtrent bodemsaneringen en ontgrondingenvergunningen is het Bodemloket 
(www.bodemloket.nl) geraadpleegd. Om de ligging van kabels en leidingen in het plangebied te 
bepalen, is een KLIC-melding gedaan. Deze gegevens zijn aangevuld met informatie uit 
onderzoeksrapporten en achtergrondliteratuur (zie literatuurlijst).  

2.2. Geologie, geomorfologie en bodem 

2.2.1. Ontstaansgeschiedenis landschap 

Het plangebied ligt in IJsselmonde, een eiland ten zuiden van de Nieuwe Maas, ten noorden van de 
Oude Maas en ten westen van de Zwijndrechtse Waard. Het is geologisch gezien een jong gebied dat 
zijn huidige vorm heeft gekregen in de loop van het Holoceen. Deze huidige relatief warme periode 
die circa 10.000 jaar geleden begon, betekende het einde van de laatste ijstijd (het Weichselien, 
vanaf circa 115.000 jaar geleden). Door de klimaatsverbetering verminderde en stabiliseerde de 
(smelt)waterafvoer van de grote rivieren waardoor het afwateringssysteem van de (oer)Maas en 
(oer)Rijn veranderde van brede stroomvlaktes met een vlechtend patroon in meanderende rivieren. 
Door het smelten van het landijs begon de zeespiegel te stijgen. De Noordzee vulde zich in de loop 
van de millennia met water: eerst snel, later geleidelijker. Ter plekke van een zich oostwaarts 
verplaatsende kust vormde zich een strandwallensysteem. Achter de strandwallen lag een wadden- 
en kweldergebied. Deze sedimenten die hier zijn afgezet worden gerekend tot de Afzettingen van 
Calais.1 Aan de landzijde van deze afzettingen ontstond onder invloed van een stijgend 
grondwaterniveau een moeraslandschap, waarin zich veen (Basisveen) vormde.  

Ongeveer 5.000 jaar geleden, in het Neolithicum nam de snelheid van de zeespiegelstijging af. De 
kustlijn stabiliseerde zich op de plaats van de huidige kust. Vervolgens breidde het 
strandwallensysteem zich zeewaarts uit en vernauwden de estuaria van de Schelde, Maas en Rijn 
zich. De kwelders en wadden verzoetten hierdoor en maakten plaats voor uitgestrekte moerassen. 
Het afgestorven plantaardig materiaal kon zich in dit landschap opeenhopen tot een dik pakket veen 
(Hollandveen). De veenvorming ging tijdens de Bronstijd onverminderd voort. Niet alleen raakten de 
hoger gelegen oeverwallen van kreken overgroeid, maar tevens breidde het veen zich verder uit in 
westelijke richting.  

                                                      
1
 In 2003 is de nieuwe lithostratigrafische indeling van Nederland ingevoerd, waarin deze laag het Laagpakket van Wormer 

heet  (De Mulder et al. 2003). In dit rapport wordt echter, op verzoek van het BOOR, uitgegaan van de oude lithostratigrafische 
indeling zoals die door de toenmalige Rijks Geologische Dienst in 1975 is opgesteld (Zagwijn/Staalduinen 1975). De 
voornaamste reden hiervoor is het voorkomen van verlies aan gedetailleerde stratigrafische informatie, wat het toepassen van 
de nieuwe indeling met zich mee zou brengen. 
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In de eeuwen voor het begin van de jaartelling nam de invloed van de zee weer toe, waardoor het 
veengebied verziltte en verdronk. De veenvorming die was ingezet vanaf de Bronstijd kwam tot een 
einde in de Romeinse Tijd. De grote zeegaten verruimden zich en tot diep in het moerasgebied 
sneden geulen zich in de ondergrond. Het veen werd hierdoor plaatselijk ontwaterd en bewoonbaar, 
met name op de oevers van deze geulen. In een latere fase werden daar en ook op IJsselmonde 
vanuit de geulen klei- en zandlagen afgezet, die de Afzettingen van Duinkerke I2 worden genoemd.  

Toen circa 1800 jaar geleden de invloed van de zee weer afnam, stagneerde de ontwatering van de 
moerasgebieden en begon het veen zich weer te ontwikkelen (Hollandveen). Daardoor kwam in de 
Laat Romeinse Tijd een einde aan de bewoning.  

Tot circa 1000 geleden vond sedimentatie van klastische afzettingen in IJsselmonde plaats in de 
stroken aan weerszijden van de aanwezige rivieren. In het komgebied van IJsselmonde wordt de 
veengroei plaatselijk onderbroken door de afzetting van een enkele decimeters dikke, zware klei.  

In de Middeleeuwen begon op IJsselmonde de grootschalige en systematische ontginning van de 
veengebieden en van de resterende klei-op-veengebieden langs de rivieren en in het oostelijke 
komgebied. Om instroom van water van buiten de ontginningen te voorkomen werd de aanleg van 
dijken en kaden noodzakelijk. In het middendeel van IJsselmonde resulteerde het bedijkingsproces in 
de loop van de 13de eeuw in de vorming van een groot waterschap: de Riederwaard. Als gevolg van 
de ontginningen werd het voor bewoning beschikbare oppervlak uitgebreid, waardoor de 
bewoningsdichtheid sterk kon toenemen.  

De grootste bedreigingen voor de nieuw ontgonnen gebieden werden gevormd door overstromingen 
als gevolg van hoge rivierwaterstanden in het oosten en opstuwend zeewater in het westen. In de 
periode 1164-1170 en in 1315 liepen grote delen van IJsselmonde onder water. In beide gevallen 
werd de schade weer snel hersteld. De overstromingen van de Riederwaard (Afzettingen van 
Duinkerke III) in het middendeel van IJsselmonde in 1373-5 hadden echter rampzalige gevolgen. 
Vanaf 1373 werd bij herhaaldelijke overstromingen een dik pakket zand en klei afgezet in het 
plangebied dat plaatselijk meters dik is (Afzettingen van Duinkerke IIIb). Het plangebied werd in 1475 
ingedijkt. Het duurde tot in de 17de eeuw voordat het gebied IJsselmonde weer geheel was ingedijkt.  

2.2.2. Geomorfologie  

Op de geomorfologische kaart staat het plangebied aangegeven binnen een bebouwd gebied (Alterra 
2005). Op basis van de omliggende, niet-bebouwde gebieden is het zeer waarschijnlijk dat het 
plangebied deel uit maakt van een vlakte van getijafzettingen. Dit houdt in dat het plangebied vóór de 
bedijking onder invloed lag van de zee die via de rivieren bij vloed het land binnendrong en de lage 
delen overspoelde. Bij laag tij lag het land droog. 

2.2.3. Bodem 

Op de bodemkaart staat het plangebied aangegeven als een gebied met kalkrijke poldervaaggrond 
die in zware zavel is ontwikkeld (Stichting voor Bodemkartering 1983). Een poldervaaggrond heeft 
een niet slappe grijze, roestig gevlekte ondergrond en een humusarme grijze bovengrond.  

De grondwatertrap V* voor het noordwesten en VI voor het overige deel geeft aan dat het grondwater 
in het plangebied laag staat, namelijk dieper dan 40 cm bij de hoogste grondwaterstand in de winter 
en dieper dan 120 cm –mv bij de laagste grondwaterstand in de zomer. 

2.3. Archeologische en ondergrondse bouwhistorische waarden 

Het plangebied staat op de gemeentelijke verwachtingskaart van Albrandswaard aangegeven als een 
gebied met een redelijk hoge verwachting voor archeologische waarden. Deze hoge verwachting is 
gebaseerd op de ligging aan de kleidijk, een oud bewoningslint. 

In de omgeving van het plangebied, binnen een straal van 500 m, zijn geen waarnemingen gedaan 
en geen archeologische monumenten aanwezig. Er is één vondstmelding bekend op circa 430 m ten 
noordoosten van het plangebied, betreffende aardewerkfragmenten uit de Late Middeleeuwen A die 
zijn aangetroffen in het veen (Archis-vondstmelding 410154). 
                                                      
2
 In het nieuwe systeem vallen de Afzettingen van Duinkerke onder het Laagpakket van Walcheren. Duinkerke I afzettingen zijn 

hernoemd tot de Gantel Laag. 
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Er zijn in het onderzoeksgebied diverse onderzoeken uitgevoerd (bijlage 2). Het merendeel van de 
onderzoeken heeft uitgewezen dat er geen vervolgmaatregelen nodig zijn. De opbouw van de 
ondergrond heeft daar uitgewezen dat er een lage verwachting is voor archeologische resten. Ten 
zuidoosten van het plangebied is een booronderzoek uitgevoerd op drie locaties, waarvan de 
dichtstbijzijnde circa 270 m ten zuidoosten van het plangebied ligt (Archis-onderzoeksmelding 30183). 
De bijhorende vindplaats met laagje houtskool, mogelijk uit de Late Steentijd of Vroege Bronstijd, ligt 
circa 380 m ten zuidoosten van het plangebied. Dit laagje is aangetroffen circa 10 cm onder de basis 
van het Hollandveen in de Afzettingen van Calais IV/Duinkerke 0. 

Circa 400 m ten noordoosten van het plangebied is een booronderzoek uitgevoerd waarbij resten van 
houtskool en huttenleem zijn aangetroffen in de kleilaag op het veen (Archis-onderzoeksmelding 
20461). Deze aangetroffen resten zijn indicatoren voor een mogelijke nederzetting. Het advies voor 
een proefsleuvenonderzoek is daarom uitgevoerd (Archis-onderzoeksmelding 19341). Bij dit 
onderzoek zijn grote hoeveelheden houtskool en huttenleem aangetroffen, maar geen andere resten 
die wijzen op de aanwezigheid van een nederzetting. Er zijn daarom geen vervolgmaatregelen 
aanbevolen. 

Binnen 50 m ten westen van het plangebied is een onderzoek uitgevoerd op het kruispunt van de 
Groene Kruisweg met de Rivierweg (Archis-onderzoeksmelding 42768). Dit onderzoek geeft een lage 
verwachting voor resten vanaf 1373, op de Afzettingen van Duinkerke III, onder andere op basis van 
de aangetroffen archeologische indicatoren. Hetzelfde geldt voor de onderliggende laag met 
Afzettingen van Duinkerke I, die vervolgens ook een lage verwachting heeft gekregen. De top van het 
Hollandveen is veraard en hoewel hier geen archeologische indicatoren zijn aangetroffen, zijn de 
omstandigheden gunstig voor bewoning, waardoor de aanwezigheid van resten niet kan worden 
uitgesloten. Er geldt dus een hoge verwachting. De diepte van de ter plaatse geplande 
werkzaamheden reikt echter niet tot in dit niveau, waardoor er geen vervolgonderzoek nodig is.  

Figuur 2. Schematische weergave van de Riederwaard in 1421. Het plangebied (zwarte ster) ligt in 
het buitendijks gebied na de overstromingen van de Riederwaard in 1373-5. 

2.4. Historische situatie en mogelijke verstoringen 

Het plangebied ligt in IJsselmonde, binnen het gebied van de middeleeuwse Riederwaard, waarvan 
grote delen zijn overstroomd aan het einde van de 14de eeuw, met name in 1373-5. Na deze 
overstroming lag het plangebied in een buitendijks gebied. Bij de st. Elisabethsvloed (1421) die grote 
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delen van Zuid-Holland lange tijd onder water heeft gezet, is het plangebied als buitendijks gebied 
tijdelijk onder water gezet (Figuur 2). Het plangebied is in 1475 ingedijkt als onderdeel van 
Ghijseland. Hiervoor werd de Achterdijk aangelegd. De zuidelijke grens van Ghijseland wordt 
gevormd door de Rijsdijk en de noordelijke en westelijke grens door de Kleidijk, waaraan het 
plangebied gelegen is.  

Op de kadastrale minuutkaart van 1811-32 is het plangebied niet bebouwd, maar in gebruik als 
boomgaard. Het noordwestelijke deel van het plangebied ligt tegen de helling van de Kleidijk. Pas na 
de Tweede Wereldoorlog is het plangebied bebouwd met de huidige bebouwing. Dit is een 
tankstation (Figuur 1). Voor de aanleg van het tankstation zijn enkele ondergrondse tanks en 
leidingen aangelegd, waardoor de grond ter plaatse is ontgraven tot een diepte van circa 2,0 m –mv. 
De woning in het plangebied die zichtbaar is in Figuur 1, was ten tijde van het onderzoek al gesloopt. 
Ter plaatse van de parkeerplaats met lantaarnpalen is een grasveld aangelegd.  

2.5. Gespecificeerd verwachtingsmodel 

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek wordt verwacht dat onder het Hollandveen 
resten uit het Neolithicum kunnen voorkomen. De verwachting hiervoor is laag omdat de 
omstandigheden hier niet gunstig waren voor bewoning. Wel is het mogelijk hier losse vondsten te 
doen. Op het pakket Hollandveen dat werd gevormd vanaf de Bronstijd tot de Romeinse Tijd kunnen 
met name resten worden verwacht vanaf de IJzertijd tot en met de Middeleeuwen, hoewel ook resten 
uit de Bronstijd kunnen voorkomen op de eerder ontwaterde delen. De verwachting voor resten vanaf 
de Bronstijd/IJzertijd tot en met de Middeleeuwen is tevens laag omdat de kans op verspoeling van 
het archeologisch niveau groot is door de vele overstromingen. Eventuele resten bevinden zich in de 
top van het veen, indien niet verspoeld.  

Voor resten uit de Middeleeuwen in en op het pakket overstromingsafzettingen dat op het veen ligt 
geldt een lage verwachting omdat hier regelmatig overstromingen plaats vonden en het gebied een 
kwelder was en dus erg nat was en daarmee ongunstig voor bewoning. Voor de Nieuwe Tijd geldt 
een hoge verwachting vanwege de ligging langs een oude weg bij Rhoon, de Kleidijk. Er kunnen met 
name resten van na de bedijking in 1475 worden verwacht. 

Om het verwachtingsmodel te toetsen en waar nodig aan te vullen en om te controleren in hoeverre 
de bodemopbouw in het plangebied nog intact is, is er een Inventariserend Veldonderzoek, 
verkennende fase, uitgevoerd. 
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3. Veldonderzoek 

3.1. Onderzoekshypothese en onderzoeksopzet 

Het doel van het Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase, is om de in het bureauonderzoek 
opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting te toetsen en waar nodig aan te passen. 
Tijdens het veldonderzoek wordt vastgesteld waar de oorspronkelijke bodemopbouw intact is 
gebleven en waar niet. Daarnaast wordt inzicht verkregen in de vormeenheden van het landschap, 
voor zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze in het verleden. Kansarme zones worden 
uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd voor de volgende fasen. Het veldonderzoek 
bestond uitsluitend uit een booronderzoek. Een systematische veldkartering bleek niet mogelijk 
vanwege de bestrating in het plangebied. 

3.2. Werkwijze 

In het plangebied aan de Kleidijk zijn vijf boringen gezet (Bijlagen 3 en 4) met een diepte van 5,0 m -
mv. Deze boringen zijn verdeeld over het plangebied, waarbij een dwarsdoorsnede van het gebied is 
gemaakt. Hierbij is afgeweken van het PvA, vanwege de verharding in het gebied en de meerwaarde 
van een profiel in het gebied ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Er is gebruik gemaakt van een 
Edelmanboor met een diameter van 10 cm en waar nodig een guts van 3 cm. Het veldonderzoek is 
uitgevoerd door dr. A.W.E. Wilbers (senior prospector). De determinatie van archeologische resten is 
gedaan door drs. B. Corver (senior archeoloog).  

De boringen zijn beschreven volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB; 
SIKB 2008) met behulp van een veldcomputer en het programma TerraIndex van I.T. Works. De 
locaties van de boringen (x-, y en z-waarden) zijn ingemeten met een GPS. De opgeboorde monsters 
zijn door middel van verbrokkelen in het veld onderzocht op de aanwezigheid van archeologische 
indicatoren zoals aardewerk, baksteen, vuursteen, huttenleem en bot.  

3.3. Resultaten 

3.3.1. Lithologie en geologie 

In de boringen zijn vijf pakketten aangetroffen. Deze worden van onder naar boven besproken, in de 
volgorde waarop ze zijn ontstaan. 

Het eerste pakket bestaat uit zwak humeuze, matig siltige klei. In de kleilaag zijn resten hout 
aangetroffen. De klei is grijsbruin van kleur. Deze laag is uitsluitend aangetroffen in boring 5 in het 
zuidoosten van het plangebied. De top van het pakket ligt op -5,4 m NAP.  

Het tweede pakket is een veenpakket dat bestaat uit drie lagen. Het pakket is in alle boringen 
aangetroffen, maar niet alle lagen zijn in elke boring aanwezig. De onderste laag bestaat uit zwak 
kleiig veen. Deze laag is aanwezig in boringen 3, 4 en 5. Deze laag is ten minste 65 cm dik en de top 
ligt tussen -5,6 en -4,8 m NAP. Op deze kleiige laag is een laag mineraalarm veen aanwezig. In het 
veen bevinden zich sporen van hout en riet. Deze veenlaag is ten minste 50 cm en maximaal 110 cm 
dik (in boring 3). De top van het veen bevindt zich op een niveau van -5,25 à -4,3 m NAP. De 
bovenste laag van het veen is aangetroffen in boringen 3, 4 en 5 en waarschijnlijk in boring 2. Het 
betreft de veraarde top van het veenpakket. Deze veraarde top is het dikst in boring 5, waar het over 
een lengte van 55 cm duidelijk zichtbaar is. Ook in boring 4 is de veraarde top duidelijk 
waargenomen, hier over een lengte van 15 cm. In boring 3 is er slechts sprake van een lichte 
veraarding over een lengte van 30 cm en in boring 2 is het veraardingsproces moeilijk te herkennen 
en niet duidelijk aanwezig. In boring 1 is er geen veraarde top van het veen aanwezig.  

Het veen wordt bedekt door pakket 3, een kleipakket. In het kleipakket is er een overgang naar het 
veen aanwezig die lichtelijk verspoeld is omdat er enkele veenbrokjes aanwezig zijn in de kleilagen. 
Op deze humeuze kleilaag is in boringen 1, 2 en 4 nog een dunne sliblaag aanwezig. De top van 
pakket 3 bevindt zich tussen circa -3,2 en -4,55 m NAP.  
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Het vierde pakket is een pakket kwelderafzettingen dat onderin bestaat uit zeer fijn, uiterst siltig zand 
dat rond -2,0 m NAP overgaat in een zandige kleilaag. Het gaat om kwelderafzettingen van de 
overstroomde Riederwaard. De top van het kleipakket ligt op een niveau van circa -0,8 tot -1,5 m 
NAP, circa 30 tot 60 cm –mv.  

Het vijfde en bovenste pakket betreft de bouwvoor die voornamelijk bestaat uit omgewerkt en/of 
opgebracht materiaal. In boring 3 betreft het een humeuze top van de onderliggende kleilaag. In de 
overige boringen is een zandpakket op de natuurlijke ondergrond aangebracht. Ter plaatse van het 
perk (boringen 1-3) is de top humeus.  

 
3.3.2. Bodemopbouw 

In het plangebied is er sprake van twee bodems. De oudste bodem is gevormd in de top van het 
veen. Omdat het veen gedurende een periode aan het oppervlak heeft gelegen, is het veen 
geoxideerd, waardoor een veraarde top in het veen is ontstaan. De top van het veen is duidelijk 
veraard in boringen 4 en 5, maar in boring 3 is het slechts licht veraard, in boring 2 is de veraarding 
nog maar nauwelijks zichtbaar en in boring 1 is geen veraarde top aangetroffen.  

bouwvoor 

kwelder 
afzettingen 

kleilaag 
(mogelijk)  
veraarde top 
veen 

veen 

zwak kleiig 
veen 

kleilaag 

Figuur 3. Profiel van het plangebied met interpretatie van de aanwezige pakketten. De rode asterisk 
geeft de ligging van de aangetroffen scherf aan. 

* 
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De tweede bodem ligt aan het huidige maaiveld. In het plangebied is een ophooglaag aanwezig, met 
uitzondering van boring 3. In boring 2 zijn er nog sporen van omwerking van de top van het kleipakket 
zichtbaar. In boring 3 reikt de klei tot aan het maaiveld, waarbij de bovenste 70 cm van de klei 
geroerd is. 

3.3.3. Archeologische indicatoren 

In boring 2 is op een diepte van circa 90-100 cm –mv een scherf aardewerk aangetroffen. Het gaat 
hierbij om roodbakkend aardewerk met loodglazuur aan beide kanten. De scherf dateert uit de 17de of 
18de eeuw. De diepte waarop de scherf is aangetroffen, valt op de overgang van een geroerde laag 
die tot 90 cm –mv in de boring is waargenomen naar een ongeroerd pakket. De scherf is dus geen 
indicatie voor de aanwezigheid van bewoning in het plangebied. Het is echter mogelijk dat de 
verstoringen dieper reiken dat in het veld is geconstateerd omdat boring 2 is gezet ter plaatse van de 
voormalige woning. Daarmee valt de scherf wel binnen een verstoorde context.  

3.4. Interpretatie 

Het plangebied is opgebouwd uit een pakket (kom)klei dat geleidelijk overgaat in veen. De top van het 
veen is veraard, wat inhoudt dat het veen ontwaterd was en aan het oppervlak heeft gelegen. Deze 
laag was bewoonbaar. Het is mogelijk om hier archeologische resten aan te treffen. Theoretisch kan 
het gaan om resten vanaf de Bronstijd tot en met de Middeleeuwen, maar waarschijnlijk gaat het 
voornamelijk om resten uit de Romeinse tijd en Middeleeuwen. De veraarde top is het dikste en 
meest duidelijk aanwezig in boring 5, in het zuidoosten van het plangebied, en neemt geleidelijk in 
dikte en zichtbaarheid af naar het noordwesten.  

Op het veen is een laag klei afgezet, bij overstromingen vóór 1373. Met deze overstromingen is een 
deel van de top van het veen verspoeld. In de kleilaag zijn kleine brokjes veen aangetroffen die hierop 
wijzen. De rest van de veraarde top is echter beschermd door deze kleilaag tegen erosie door latere 
overstromingen.  

De kwelderafzettingen, bestaande uit zand- en kleilagen, horen bij het verdwijnen van de 
Riederwaard in de periode van regelmatige overstromingen tussen 1373 en 1475 toen het gebied 
bedijkt werd. In de Riederwaard is geleidelijk een kwelder (zandlagen) ontstaan die slechts met 
hoogwater overstroomde (kleilagen). Deze kwelder was een oud oppervlak, maar naar verwachting 
niet bewoonbaar vanwege de natte omstandigheden. De top van dit pakket is omgewerkt in de 
Nieuwe Tijd, deels met de aanleg en sloop van de gebouwen die in 2010 in het plangebied aanwezig 
waren.  

De opbouw van het plangebied is nog intact, maar de hoogteligging van de lagen laat een verval zien 
naar het noordwesten. In boring 5 is een kleilaag aanwezig met een dikte van 60 cm, onderin de 
boring. In de overige boringen, met dezelfde diepte en vrijwel dezelfde hoogte van het maaiveld, is 
deze laag niet aangetroffen. Deze laag loopt dus af naar het noordwesten met een verval van ten 
minste 60 cm tussen boringen 4 en 5, die een onderlinge afstand van ongeveer 17 m hebben. Ook de 
top van het veen heeft dit hoogteverschil, met ongeveer een verval van 65 cm in NAP-hoogte over 
een afstand van circa 55 m. Dit is geen natuurlijk verval omdat veen wordt gevormd bij een hoge 
(grond)waterstand, waarbij het waterniveau gelijk blijft en daarom het veen een horizontaal oppervlak 
heeft. De kwelderafzettingen hebben echter wel een gelijke top ten opzichte van het NAP. Dit houdt in 
dat deze laag na de vorming gelijk is gebleven. Dit verschijnsel kan worden verklaard door het 
inklinken van het veen waarbij de ondergrond van het veen in het zuidoosten van het plangebied 
steviger was en dus minder kon inklinken dan in het noordwesten van het plangebied, waardoor dit 
deel geleidelijk lager is komen te liggen. De druk voor het inklinken is mogelijk versterkt door de 
relatief zware zandige kwelderafzettingen. Na het afzetten van deze laag is er tot de Middeleeuwen 
geen inklinking meer geweest omdat de top van deze afzettingen op vrijwel hetzelfde niveau van -2,0 
m NAP ligt.  
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4. Conclusie en aanbevelingen 
In opdracht van RBOI-Rotterdam zijn in januari 2012 een archeologisch bureauonderzoek en een 
inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd in verband met de geplande 
(her)ontwikkeling van het plangebied aan de Kleidijk 94 in Rhoon, gemeente Albrandswaard.  

De top van het veen is grotendeels onverstoord aanwezig in het plangebied. In de veraarde top van 
het veen is het mogelijk om resten vanaf de vorming van het veen in de Bronstijd, maar met name 
vanaf de IJzertijd aan te treffen tot de Middeleeuwen, toen zand en klei zijn afgezet over het veen 
tijdens de regelmatige overstromingen. Deze omstandigheden maakten het gebied vrijwel 
onbruikbaar in de Middeleeuwen tot de bedijking in 1475. De top van deze afzettingen is echter 
verstoord, waardoor er geen archeologische resten van na 1475 worden verwacht.  

4.1. Beantwoording vraagstelling 

 Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de locatie? 

Het plangebied ligt in het westelijke veengebied waarop een kweldergebied is gevormd. Deze kwelder 
is in de 15de eeuw ingepolderd. 

 Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog als intact te 

beschouwen? 

In het plangebied is sprake van twee bodems. De eerste bodem is aangetroffen in de top van het 
veen, waar een veraarde laag is aangetroffen die wijst op een bewoonbaar oppervlak dat enige tijd 
droog aan het oppervlak heeft gelegen. De tweede bodem betreft het maaiveld uit de Late 
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Dit oppervlak is door omwerking en afgraven in de Nieuwe Tijd 
verstoord en verdwenen.  

 Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied? En zo ja, op welke diepte 
ten opzichte van het maaiveld en het NAP? 

In de top van het veen is het mogelijk om archeologische resten aan te treffen, omdat deze veraard 
is. De veraarde laag is in boring 5 het dikst en ligt hier op een niveau van circa -3,5 m NAP (circa 2,8 
m –mv). De veraarde laag wordt geleidelijk dunner en minder goed ontwikkeld naar het noordwesten 
en is niet meer herkenbaar in boring 1. De top van het pakket ligt steeds lager en ligt in boring 2 op 
een diepte van -4,1 m NAP (gelijk aan 3,8 m –mv).  

 Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied en wordt deze bij het 

veldonderzoek bevestigd? 

Voor de verwachting op basis van het bureauonderzoek is een lage trefkans toegekend aan resten uit 
het Laat Neolithicum onder het veen. De kleilaag die is aangetroffen wijst op natte omstandigheden 
die het niet gunstig maken om in het gebied te wonen. De verwachting blijft daarom laag. Dit niveau is 
slechts in boring 5 aangetroffen, op een niveau van -5,1 m NAP.  

De verwachting voor het aantreffen van bewoning op het veen was in het bureauonderzoek 
middelhoog, maar kan worden bijgesteld naar hoog. De top van het veen is namelijk veraard, wat 
duidt op een bewoonbaar oppervlak. Het is mogelijk hier resten vanaf de Bronstijd tot en met de 
Middeleeuwen aan te treffen, waarbij de kans op resten uit de Romeinse tijd en Middeleeuwen het 
grootst is. 

Het bureauonderzoek stelde een middelhoge verwachting op voor resten vanaf de Middeleeuwen op 
het pakket overstromingsafzettingen, met name vanaf 1475 toen het plangebied werd bedijkt. De 
verwachting voor resten uit de Nieuwe Tijd was hoog, vanwege de ligging langs een hoofdweg bij 
Rhoon. Omdat de top van deze afzettingen is verstoord en deels verdwenen wordt de verwachting 
voor het aantreffen van intacte resten uit deze periode bijgesteld naar laag.  

 Hoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, kunnen er toch archeologische 
indicatoren worden aangetroffen. Indien deze worden aangetroffen, dan gelden tevens de 

volgende vragen: wat is de verticale en horizontale ligging van de aangetroffen indicatoren, wat is 
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de datering en wat is de invloed van deze vondsten op de archeologische verwachting van het 
plangebied? 

In het plangebied is een fragment roodbakkend aardewerk aangetroffen. De scherf is aan beide 
zijden bedekt met loodglazuur en dateert uit de 17de of 18de eeuw. De scherf is echter geen indicatie 
voor de aanwezigheid van bewoning in deze periode.  

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen bodemverstorende werkzaamheden? 

De top van het veen is mogelijk een archeologisch niveau. Dit niveau ligt op circa -3,5 m NAP in het 
zuidoosten van het plangebied en loopt af naar het noordwesten van het plangebied waar het niveau 
nog maar op -5,3 m NAP ligt. Indien dit niveau wordt bereikt met de graafwerkzaamheden, worden 
eventuele archeologische resten rechtstreeks bedreigd. In hoeverre het aanbrengen van heipalen een 
bedreiging vormen voor eventuele archeologische waarden is onduidelijk 

4.2. Aanbevelingen 

Aanbeveling IDDS: 
Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat in het plangebied een mogelijk archeologisch relevant 
niveau aanwezig is in de top van het veen. Op basis van de resultaten van het inventariserend 
veldonderzoek wordt geadviseerd om vervolgonderzoek uit te laten voeren indien de geplande 
graafwerkzaamheden reiken tot ten minste -3,5 m NAP in het zuidoosten en -5,3 m NAP in het 
noordwesten.  
 

Aanbeveling het BOOR: 
Voorts adviseert het BOOR om de in het rapport geformuleerde aanbeveling, namelijk om in het 
plangebied ‘Kleidijk 94’ een vervolgonderzoek uit te voeren indien de geplande graafwerkzaamheden 
reiken tot ten minste 3,5 m - NAP in het zuidoosten en 5,3 m - NAP in het noordwesten, over te 
nemen. Er is echter een voorbehoud. Ter plekke van de gedurende het verkennend inventariserend 
veldonderzoek uitgevoerde boringen hoeft geen vervolgonderzoek te worden verricht; hier zijn in de 
archeologisch kansrijke top van het Hollandveen geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van 
archeologische waarden aangetroffen. 
 

NB. Bovenstaand advies dient gecontroleerd en beoordeeld te worden door de bevoegde overheid, in 
dit geval de Gemeente Albrandswaard. Deze zal vervolgens een besluit nemen inzake de te volgen 
procedure. IDDS Archeologie wil meegeven dat voordat dit besluit genomen is, er niet begonnen kan 
worden met bodemverstorende activiteiten of activiteiten die voorbereiden op bodemverstoringen.  

Voor alle gravende onderzoeken, waaronder proefsleuven, dient voorafgaand aan de uitvoering van 
het onderzoek een Programma van Eisen geschreven te worden. Dit Programma van Eisen moet 
goedgekeurd worden door de bevoegde overheid (de Gemeente Albrandswaard) alvorens met het 
onderzoek kan worden begonnen.  

4.3. Betrouwbaarheid  

Het uitgevoerde onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke 
inzichten en methoden. Het archeologisch onderzoek is erop gericht om de kans op het onverwacht 
aantreffen dan wel het ongezien vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in 
het plangebied te verkleinen. Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een steekproef 
kan echter, op basis van de onderzoeksresultaten, de aan- of afwezigheid van eventuele 
archeologische waarden niet gegarandeerd worden. Wij wijzen u er graag op dat indien 
archeologische waarden worden aangetroffen deze conform de Monumentenwet 1988, artikel 53, bij 
de minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gemeld dienen te worden. Dit kan door het 
invullen van het vondstmeldingsformulier op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(www.cultureelerfgoed.nl) of door contact op te nemen met het Archismeldpunt 
(archismeldpunt@cultureelerfgoed.nl).  
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Lijst van afkortingen en begrippen  
Afkortingen 
Archis  Archeologisch Informatie Systeem 
AMK  Archeologische Monumenten Kaart 
BP  Before Present (Present = 1950) 
CHS  Cultuurhistorische Waardenkaart/ Hoofdstructuur 
GPS  Global Positioning System 
IKAW  Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 
KNA  Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
mv  maaiveld (het landoppervlak) 
NAP  Normaal Amsterdams Peil 
PvA  Plan van Aanpak 
PvE  Programma van Eisen 
RCE  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
 
Verklarende woordenlijst 
antropogeen door menselijke activiteit veroorzaakt of gemaakt 
artefact door de mens vervaardigd voorwerp 
Edelmanboor een handboor voor bodemonderzoek 
eerdgrond grond met een humushoudende minerale bovengrond van meer dan 50 cm,  
 ontstaan door invloed van de mens, vaak gaat het om een esdek 
esdek dikke humeuze laag ontstaan door eeuwenlange bemesting; beschermt de  
 oorspronkelijke bodem tegen ploegen en andere verstoringen 
Hollandveen Holocene formatie, ontstaan tussen 3500 en 1500 voor Chr. 
Holoceen Jongste geologisch tijdvak dat nog steeds voortduurt (vanaf de laatste IJstijd:  
 ca. 8800 jaar voor Chr.). 
horizont kenmerkende laag binnen de bodemvorming 
humeus organische stoffen bevattend; bestaande uit resten van planten en dieren in  
 de bodem 
in situ Achtergebleven op exact de plaats waar de laatste gebruiker het heeft  
 gedeponeerd, weggegooid of  verloren. 
kom Laag gebied waar na overstroming van een rivier vaak water blijft staan en  
 klei kan bezinken. 
kreek waterweg waarbij het water vanuit zee of rivier onder invloed van het getijde  
 in en uitstroomt. 
kwelder zie schor 
laag  Een vervolgbare grondeenheid die op archeologische of geologische gronden  
 als eenheid wordt onderscheiden. 
oxidatie Reactie met zuurstof (roesten/corrosie bij metalen; ‘verbranding’ bij veen). 
plangebied gebied waarbinnen de realisering van de planvorming het bodemarchief kan  
 bedreigen 
schor zandgrond in een getijdenwater; staat alleen onder water bij zeer hoog tij,  
 begroeid;  
silt zeer fijn sediment met grootte 0,002-0,063 mm 
stratigrafie Opeenvolging van lagen in de bodem. 
stratigrafisch De ligging der lagen betreffend. 
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Bijlage 1: Topografische kaart
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Bijlage 2: Archis-informatie
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onderzoeksmeldingen

monumenten
Archeologische waarde

Terrein van archeologische betekenis

Terrein van archeologische waarde

Terrein van hoge archeologische waarde

Terrein van zeer hoge archeologische waarde

Terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd
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lage trefkans (water)

middelhoge trefkans (water)
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Bijlage 4: Boorprofielen

getekend volgens NEN 5104

Boring: 1

X: 89220,29

Y: 430780,73

Hoogte (m NAP): -0,8
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450

500

gazon-80

Zand, matig fijn, uiterst 
siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, 
donkerbruin, opg

-95

Zand, matig grof, zwak 
siltig, sporen schelpen, 
grijs, ca3 opg

-130

Klei, matig siltig, sporen 
roest, licht grijsgeel, ca3 
mst fec

-200

Klei, matig siltig, lichtgrijs, 
ca3 slap

-260

Zand, zeer fijn, uiterst 
siltig, laagjes klei, laagjes 
detritus, lichtgrijs, ca3 bse

-507

Klei, matig siltig, grijszwart, 
sliplaagje

-509

Klei, matig siltig, zwak 
humeus, brokken veen, 
licht grijsbruin, stevig ca1 
bse

-525

Veen, mineraalarm, bruin, 
ca1

-580

Boring: 2

X: 89233,96

Y: 430771,77

Hoogte (m NAP): -0,8
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500

gazon-80

Zand, matig fijn, uiterst 
siltig, matig humeus, zwak 
wortelhoudend, 
donkerbruin, ca3 opg

-90

Zand, matig grof, zwak 
siltig, grijsgeel, ca3 opg

-125

Klei, sterk zandig, matig 
grindhoudend, matig 
puinhoudend, sporen 
kolen, donkergrijs, ca3 
omg vlekkerig

-140

Klei, matig siltig, sterk 
zandhoudend, grijs, ca3 
omg

-170

Klei, matig siltig, lichtgrijs, 
ca3 slap

-240

Zand, zeer fijn, uiterst 
siltig, laagjes klei, laagjes 
detritus, lichtgrijs, ca3

-442

Klei, matig siltig, lichtgrijs, 
ca3 slap bse

-445

Klei, matig siltig, zwak 
humeus, brokken veen, 
licht grijsbruin, ca1 bse

-462

Veen, mineraalarm, 
donkerbruin, veraard?

-480

Veen, mineraalarm, sporen 
hout, sporen riet, bruin

-580

Boring: 3

X: 89246,22

Y: 430771,13

Hoogte (m NAP): -0,8
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150

200

250

300

350

400

450

500

gazon-80

Klei, zwak zandig, zwak 
humeus, sporen plastic, 
sporen wortels, donker 
grijsbruin, bha ca3 omg 
vlekkerig

-110

Klei, zwak zandig, 
grijsbruin, bhc ca3 omg 
vlekkerig-150

Klei, zwak zandig, 
lichtgrijs, ca3 mst

-220

Zand, zeer fijn, uiterst 
siltig, laagjes klei, laagjes 
detritus, lichtgrijs, ca3

-370

Klei, matig siltig, zwak 
humeus, sporen planten, 
donkergrijs, ca1 stevig bge 
met brokjes

-420

Veen, mineraalarm, 
donkerbruin, licht veraard

-450

Veen, mineraalarm, sporen 
hout, sporen riet, bruin, bge

-560

Veen, zwak kleiïg, lichtbruin
-580

Boring: 4

X: 89261,59

Y: 430775,82

Hoogte (m NAP): -1

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

klinker-100

Zand, matig grof, zwak 
siltig, sporen schelpen, 
licht grijsgeel, ca3 opg-130

Zand, matig grof, zwak 
siltig, sporen schelpen, 
grijs, ca3 opg-160

Klei, zwak zandig, grijs, 
ca3 stevig

-200

Klei, zwak zandig, 
lichtgrijs, ca3 slap-220

Zand, zeer fijn, uiterst 
siltig, laagjes klei, laagjes 
detritus, lichtgrijs, ca3

-376

Klei, matig siltig, 
donkergrijs, ca1 zwvlekken

-380

Klei, matig siltig, zwak 
humeus, licht grijsbruin, 
ca1 bse

-434

Veen, mineraalarm, 
donkerbruin, veraard-450

Veen, mineraalarm, sporen 
hout, bruin

-535

Veen, zwak kleiïg, zwak 
houthoudend, lichtbruin, ca1

-600

Boring: 5

X: 89275,47

Y: 430770,33

Hoogte (m NAP): -1

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

klinker-100

Zand, matig grof, zwak 
siltig, sporen schelpen, 
licht grijsgeel, ca3 opg

-120

Zand, matig grof, zwak 
siltig, sporen schelpen, 
grijs, ca3 opg

-145

Klei, zwak zandig, zwak 
humeus, sporen wortels, 
grijsbruin, ca3 bha omg 
vlekkerig

-160

Klei, zwak zandig, 
lichtgrijs, ca3

-220

Zand, zeer fijn, uiterst 
siltig, zwak humeus, 
donkergrijs, ca3 vlekkerig-250

Zand, zeer fijn, uiterst 
siltig, sporen roest, 
lichtgrijs, ca3 vlekkerig

-270

Zand, zeer fijn, uiterst 
siltig, laagjes klei, laagjes 
detritus, lichtgrijs, ca3 bse

-355

Klei, matig siltig, zwak 
humeus, licht grijsbruin, ca1

-370

Klei, matig siltig, brokken 
veen, grijsbruin, rommelig

-374

Veen, mineraalarm, 
donkerbruin, veraard

-430

Veen, mineraalarm, sporen 
hout, bruin

-480

Veen, zwak kleiïg, zwak 
houthoudend, lichtbruin, ca1

-540

Klei, matig siltig, zwak 
humeus, zwak 
houthoudend, licht 
grijsbruin, ca1

-600



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water



Legenda afkortingen Archeologische Boorbeschrijving (conform ASB 2008)
 
 
Percentages en Mediaan 
Klasse Zandmediaan 

Uiterst fijn 63-105 µm 
Zeer fijn 105-150 µm 
Matig fijn 150-210 µm 
Matig grof 210-300 µm 
Zeer grof 300-420 µm 
Uiterst grof 420-2000 µm 
 
Nieuwvormingen 
(1=spoor, 2=weinig, 3=veel) 
Afkorting Nieuwvormingen 

FEC IJzerconcreties 
FFC Fosfaatconcreties 
FOV Fosfaatvlekken 
MNC Mangaanconcreties 
ROV Roestvlekken 
VIV Vivianiet 
VKZ Verkiezeling 
ZAV Zandverkittingen 
 
Bodemkundige interpretaties 
Code Bodemkundige 

interpretaties 

BOD Bodem 
BOV Bouwvoor 
ESG Esgrond 
GLE Gleyhorizont 
HIN Humusinspoeling 
INH Inspoelingshorizont 
KAT Katteklei 
KBR Klei, brokkelig 
LOO Loodzand 
MOE Moedermateriaal 
OMG Omgewerkte grond 
OPG Opgebrachte grond 
OXR Oxidatie-reductiegrens 
POD Podzol 
RYP Gerijpt 
TKL Top kalkloos 
TRP Terpaarde 
UIT Uitspoelingshorizont 
VEN Vegetatieniveau 
VNG Gelaagd vegetatieniveau 
VRG Vergraven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bodemhorizont 
Code Bodemhorizont Omschrijving 

BHA A-horizont Minerale 
bovengrond 

BHAB AB-horizont Overgangshorizont 
BHAC AC-horizont Overgangshorizont 
BHAE AE-horizont Overgangshorizont 
BHB B-horizont Inspoelingshorizont 
BHBC BH-horizont Overgangshorizont 
BHC C-horizont Uitgangsmateriaal 
BHE E-horizont Uitspoelingshorizont 
BHEB EB-horizont Overgangshorizont 
BHO O-horizont Strooisellaag 
BHR R-horizont Vast gesteente 
 
Sedimentaire karakteristiek, laaggrens 
Afkorting Afmeting 

overgangszone 
Klasse 

BDI ≥ 3,0 - < 10,0 cm Basis 
diffuus 

BGE ≥ 0,3 - < 3,0 cm Basis 
geleidelijk 

BSE < 0,3 cm Basis 
scherp 

 
Kalkgehalte 
Code Kalkgehalte 

CA1 Kalkloos 
CA2 Kalkarm 
CA3 kalkrijk 
 
Archeologische indicatoren 
(1=spoor, 2=weinig, 3=veel) 
Code Omschrijving 

AWF Aardewerkfragmenten 
BST Baksteen 
GLS Glas 
HKB Houtskoolbrokken 
HKS Houtskoolspikkels 
MXX Metaal 
OXBO Onverbrand bot 
OXBV Verbrand bot 
SGK Gebroken kwarts 
SLA Slakken/sintels 
SVU Vuursteen 
SXX Natuursteen 
VKL Verbrande klei 
VSR Visresten 
 



 

   

Bijlage 5: Periodentabel
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Bijlage 6: Kadasterkaart Minuutplan 1811-1832
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