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1 Inleiding 

In opdracht van gemeente Amsterdam heeft Tauw een verkennend en aanvullend 
waterbodemonderzoek volgens NEN 57201  uitgevoerd nabij het Zeeburgereiland te Amsterdam. 

De aanleiding voor het waterbodemonderzoek zijn de voorgenomen baggerwerkzaamheden. 
Op verzoek van de verwerkers van de baggerspecie dienen in verband met hun acceptatie eisen 
enkele aanvullende parameters te worden onderzocht. Tevens is een aanvullend vak ter plaatse 
van een toekomstige dijkversterking (Vak 1) en het opgeperste slib ter plaatse van een demping 
van de waterbodem (vak 03) onderzocht welke nog niet in een eerder stadium onderzocht zijn. 

Het doel van het waterbodemonderzoek is het bepalen van milieuhygiënische kwaliteit van de 
waterbodem ter plaatse van Vak 1 en 03. Dit om inzicht te krijgen in de kwaliteit en de 
verwerkingsmogelijkheden van de vrijkomende baggerspecie. Tevens zal ten behoeve van de 
werkzaamheden de veiligheidsklasse conform de CROW 400 worden bepaald. 
De overige werkzaamheden hebben als doel om de eerder verkregen resultaten aan te vullen. 
Voor deze vakken kan voorliggend onderzoek gecombineerd met de eerdere onderzoeken als 
milieuhygiënische verklaring gebruikt worden. 

Leeswijzer 
In hoofdstuk twee is de voorinformatie van de onderzoekslocatie opgenomen, op basis waarvan 
de insteek van het onderzoek is bepaald. Vervolgens wordt in hoofdstuk drie ingegaan op de 
onderzoeksstrategie op basis van de uitkomsten van het vooronderzoek en de uitgevoerde 
werkzaamheden. In hoofdstuk vier worden de resultaten van het onderzoek beschreven. 
In hoofdstuk vijf wordt de eindbeschouwing van dit onderzoek beschreven, waarin de conclusies 
en aanbevelingen worden beschreven. 

2 Voorinformatie 

2.1 	Algemeen 
Voorafgaand aan het onderzoek is in eerdere onderzoeken vooronderzoek conform de NEN 5717 
2  uitgevoerd. In de tijd tussen voorgaande onderzoeken en onderhavig onderzoek zijn in het 
onderzoeksgebied geen calamiteiten geweest. Hierdoor worden de resultaten van de voorgaande 
onderzoeken als representatief geacht en zijn de resultaten overgenomen en waar nodig 
geactualiseerd. 

1  NEN 5720:2017, Bodem — Waterbodem — Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch onderzoek, december 2017 
2  NEN 5717:2017, Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek, december 2017 
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Tabel 2.1 Informatie onderzoekslocaties 

del iarivullenci onderzoek- 1 a 

Ta UIN 

Kenmerk 	R001 -1269617PAV-V02-mvg-NL 
..... ........ `••••",,,,,, ..... ,`,,,a, 

In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de scope van de onderzoekslocatie, eerder uitgevoerde 
(water)bodemonderzoeken, verdachte (bedrijfs-)activiteiten, asbestverdachtheid en PFAS 
verdachtheid van de waterbodem. De overige verzamelde informatie is opgenomen in bijlage 3, in 
een tabel gebaseerd op de controlelijst uit bijlage A van protocol NEN 5717. 

Op grond van de resultaten van het vooronderzoek is de onderzoeksinspanning voor het 
waterbodemonderzoek vastgesteld. Er is bepaald of de onderzoekslocatie middels een normale 
onderzoeksinspanning onderzocht dient te worden, of dat kan worden volstaan met een lichte 
onderzoeksinspanning. Tevens is bepaald of het vooronderzoek aanleiding geeft tot een meer 
gericht onderzoek op verdachte deellocaties of naar specifieke parameters. 

2.2 	Scope van het onderzoek 
De onderhavige onderzoeklocaties liggen verspreid over de Kom. Het gaat om in totaal 8 vakken. 
De te onderzoeken onderzoekslocaties zijn gelegen in het stedelijk gebied van Amsterdam. De 
omvang van de onderzoekslocatie is per vak weergegeven in tabel 2.1 en is in totaal circa 61.235 
m2. De huidige diepte van de onderzoeksvakken bedraagt naar verwachting circa 
1,1 m-NAP. De maximale onderzoeksdiepte is circa 2,5 m-NAP. 

Haven 1 	 ca. 4.117 	 Vaststellen verdenking op TBT en PFAS 

Haven 2 	 ca. 3.614 	 Vaststellen verdenking op TBT en PFAS 

Haven 3 	 ca. 3.869 	 Vaststellen verdenking op TBT en PFAS 

Haven 4 	 ca. 3.069 	 Vaststellen verdenking op TBT en PFAS 

Vaarweg C 	 ca. 3.887 	 Vaststellen verdenking op TBT en PFAS 

Vak 1 	 ca. 9.652 	 Bepalen van algemene kwaliteit toekomstige 

dijkversterking 

Vak 2 	 ca. 14.643 	 Vaststellen verdenking op TBT en PFAS 

Vak 3 	 i ca. 18.382 	 Vaststellen verdenking op TBT en PFAS 

Afschuiving* 	 ca. 5450 	Bepalen kwaliteit van mogelijke vermenging en 

oppersing  van slib. 

* Ter plaatse van onderzoekslocatie nabij Vak 1 heeft recent een afschuiving van het aangebrachte zand 

plaatsgevonden waardoor vermenging van zand met slib/waterbodem kan hebben plaatsgevonden. 

Een kaart met de regionale ligging van de onderzoekslocatie en een overzichtskaart zijn 
opgenomen in bijlage 1 en 2. 

2.3 	Eerder uitgevoerde waterbodemonderzoeken 
Volgens de geraadpleegde beschikbare rapporten van Tauw zijn op of nabij de locatie de 
volgende relevante en meeste recente waterbodemonderzoeken uitgevoerd: 
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Tabel 2.2 Waterbodemonderzoeken 

`.Naam onderioek Onderzoeksbureau 	Kenmerk 	Datum 

1 	Indicatief waterbodemonderzoek 'de Kom' 	Tauw bv 

4  

R001-

1233265JBL-vvv- 2016 

V02-NL 

R001- 	 11 augustus 
1239371JBL-aao- 2016 

V91-NL 

R001- 	 15 maart 

1261911SMB- 	2018 
V03-1h1-NL 

R001- 	 23 mei 2019 
1269615SMBV02- 

aao-NL 

Zeeburgereiland Zuid 

Nader asbestonderzoek in waterbodem 	Tauw bv 

Zeeburgereiland Zuid 

Waterbodemonderzoek vaargeul IJmeer te Tauw bv 
Amsterdam 

Waterbodemonderzoek 'de Kom' en 	Tauw bv 

vaargeulen Umeer te Amsterdam 

28 januari 

Uit het meest recente onderzoek (Tauw, 2019) wordt geconcludeerd dat de vrijkomende 
baggerspecie conform het toetsingskader 'toepassen in zoet oppervlaktewater' maximaal als 
klasse B is beoordeeld. Er is geen sprake van overschrijding van de interventiewaarde. De 
baggerspecie is deels niet toepasbaar op landbodem, overwegend op basis van het gehalte 
minerale olie. 

Tributyltin (TBT) is niet eerder geanalyseerd. Echter omdat het een (jacht)havengebied betreft is 
het niet uitgesloten dat TBT in de waterbodem aanwezig kan zijn. 

Aanvullend is in onderhavig onderzoek is één nieuw vak bijgekomen dat nog niet eerder is 
onderzocht, te weten "Vak 1". 

2.4 	Asbestverdachtheid van de waterbodem 
Op de locatie is eerder asbestonderzoek uitgevoerd. Op basis van voorgaande onderzoeken zijn 
de volgende resultaten bekend: 
• Ter plaatse van de jachthaven aan het Zeeburgereiland is een interventiewaarde 

overschrijding met asbest aangetoond 
• In omliggende vakken is asbest onder de interventiewaarde aangetoond 
• Het betreft niet-hechtgebonden asbest 
• Er is sprake van een duidelijke bronlocatie (vak 4A uit het nader asbestonderzoek3) 
• Ter plaatse van de vaargeulen is asbest onder de toetsingswaarde voor nader onderzoek 

aangetoond 

Naar aanleiding van de resultaten uit voorgaande onderzoeken op asbest is in mei 2019 een 
actualiserend asbestonderzoek uitgevoerd. 

3  Nader asbestonderzoek in waterbodem Zeeburgereiland Zuid, Tauw bv, R001-1239371JBL-aao-V91-NL, 11 augustus 2016 
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Om het asbestonderzoek te actualiseren zijn in mei 2019 drie vakken aan de oost-, zuid- en 
westzijde van de bronlocatie van de verontreiniging opnieuw onderzocht. Met het actualiserend 
onderzoek is nagegaan of de verontreiniging zich sinds 2016 heeft verspreid. Uit de resultaten is 
geconcludeerd dat er geen gehalten aan asbest boven de interventiewaarde aangetoond zijn in de 
onderzochte vakken. De verontreiniging heeft zich niet verder verspreid binnen deze vakken. 
De interventiewaardecontour welk is vastgesteld in het nader onderzoek uit 2016 is niet gewijzigd. 

	

2.5 	PFAS verdachtheid van de waterbodem 
Volgens het Tijdelijk Handelingskader PFAS4  wordt de grond en baggerspecie uit de provincie 
Noord-Holland beschouwd als verdacht op het diffuus voorkomen van PFAS. Dit houdt in dat 
baggerspecie onderzocht dient te worden op PFAS. 

Omdat bij dit project baggerwerkzaamheden plaatsvinden, wordt de waterbodem op de 
aanwezigheid van PFAS onderzocht conform het Tijdelijk Handelingskader PFAS. Een gedeelte 
van de te baggeren vakken is reeds onderzocht op de parameters PFOS en PFOA. 
Vooralsnog worden alleen de aanvullende vakken op het PFAS-28 pakket van het Tijdelijk 
Handelingskader onderzocht. Indien de resultaten niet sterk afwijken van de voorgaande 
analyses, en geen andere PFAS-verbindingen sterk verhoogd worden aangetoond, worden de 
resultaten van het voorgaande onderzoek voor PFAS representatief geacht. 

In voorgaande onderzoeken zijn de volgende vakken niet of niet volledig onderzocht op PFAS: 
Haven 1, Haven 2, Haven 3, Haven 4, Vaarweg C, Vak 1, Vak 2 en Vak 3. 

	

2.6 	Conclusies vooronderzoek 
In bijlage 3 zijn de resultaten van het vooronderzoek opgenomen. Op basis van het 
vooronderzoek wordt geconcludeerd dat: 
• Het definiëren van deellocaties wordt niet noodzakelijk geacht 
• De vrijkomende baggerspecie is conform het toetsingskader 'toepassen in zoet 

oppervlaktewater' als maximaal klasse B beoordeeld. Echter ter plaatse van Haven 1 t/m 4 is 
sprake van een interventiewaarde overschrijding voor asbest waardoor de baggerspecie ter 
plaatse van deze vakken (deels) niet toepasbaar is 

• De baggerspecie is deels niet toepasbaar op landbodem, overwegend op basis van het 
gehalte minerale olie 

• In onderhavig onderzoek zijn twee nieuwe vakken onderzocht worden, namelijk "Vak 1" en 
"Afschuiving" 

• De onderzoekslocatie moet met een normale onderzoeksinspanning worden onderzocht (een 
lichte onderzoeksinspanning is niet gerechtvaardigd) 

• De resultaten van het vooronderzoek aanleiding geven het standaard analysepakket uit te 
breiden met TBT en PFAS-verbindingen 

Kamerbrief bij Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie, Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, 8 juli 2019 
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• Asbest onderzoek is recent uitgevoerd en vervolgonderzoek is niet noodzakelijk. Met 
betrekking tot asbest wordt tijdens de monstemame aandacht besteed aan het voorkomen 
van asbestverdachte materialen in de waterbodem 

• Ter plaatse van de afschuiving zal de ligging van het slib en het afgeschoven zand in beeld 
gebracht worden. Aangezien het zand naar verwachting onder het slib geschoven is, wordt 
verwacht dat de milieuhygiënische kwaliteit van het slib niet veranderd is. Om dit te 
bevestigen wordt aanvullend milieuhygiënisch onderzoek aanbevolen 

2.7 	Terreinverkenning 
Voorafgaand aan het veldwerk is een terreinverkenning uitgevoerd. De terreinverkenning is 
uitgevoerd op 7 oktober 2019 door de hee rn2;:e.1-_Ied en de heeq02kkil,4A . Tijdens de 
terreinverkenning zijn geen bijzonderheden waargenomen welke mogelijk invloed kunnen hebben 
op de kwaliteit van de waterbodem. Het aanpassen van de onderzoeksstrategie is niet 
noodzakelijk geacht. 

3 Onderzoeksstrategie en werkzaamheden 

3.1 	Onderzoeksstrategie 
Het uitgangspunt voor het onderzoek is bepaald in het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit5. 
Het waterbodemonderzoek is daarom uitgevoerd conform de NEN 5720. 

Gelet op de beschikbare basisinformatie uit het vooronderzoek zoals samengevat in hoofdstuk 2 
is de bemonsteringsstrategie voor de 8 vakken vastgesteld. Een samenvatting van de 
onderzoeksstrategieën per vak is weergegeven in tabel 3.1. 
De ligging van de vakken is in figuur 3.1 weergegeven. 

5  Besluit van 22 november 2007, houdende regels inzake de kwaliteit van de bodem, Staatscourant 2007, 469 
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430.sca, 

Figuur 3.1 Overzicht onderzoeksvakken 

De volgende onderzoeksstrategieën zijn gehanteerd: 
• Overig water, normale onderzoeksinspanning (ON) ter plaatse van het overig deel van de 

locatie 
• Haven, normale onderzoeksinspanning (HN) ter plaatse van de jachthaven 
• Aanvullend: ter plaatse van afschuiving zal de ligging en kwaliteit van het slib en het 

afgeschoven zand in beeld gebracht worden 

Tabel 3.1 Overzicht bemonsteringstrategieën onderzoekslocaties 

Vaststellen verdenking op TBT en PFAS 

Haven 1 	 HN 

Haven 2 	 HN 

Haven 3 	 HN 

Haven 4 	 HN 

Vaarweg C 	 ON 

Vak 2 ( voormalig vak 4) 	ON 

Vak 3 (voormalig vak 6) 	! ON 

Bepalen van algemene kwaliteit toekomstige diikversterkina 

Vak 1 (nieuw vak) 	 ON 



Verdenking TBT/PFAS oékoirnstige 
diMnfersterking 

Afschutving 
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Vak 	 onderzoeksstrategie NEN5720 

Bepalen kwaliteit van mogelijke vermenging en oppersing van slib 

Afschuiving 	 Aangepaste methodiek, ON  

PFOS/PFOA 
Uit de eerder uitgevoerde waterbodemonderzoeken op het Zeeburgereiland is gebleken dat PFOS 
/ PFOA is aangetoond in de waterbodem. De waterbodem op de onderzoekslocatie is daarmee 
tevens verdacht op het voorkomen van PFOS / PFOA. In de eerder uitgevoerde 
waterbodemonderzoeken uit 2018 en 2019 (zie tabel 1.2) is de waterbodem vooruitlopend op het 
"Tijdelijk Handelingskader PFAS" reeds onderzocht op PFOS en PFOA. De overige PFAS-
verbindingen zijn niet meegenomen omdat het pakket destijds niet bekend was. 
De monstervakken die nog niet eerder onderzocht zijn op PFOS/PFOA, of waar andere 
aanvullende parameters noodzakelijk zijn, worden opnieuw onderzocht en geanalyseerd op PFAS 
(28). Indien de analyseresultaten niet significant afwijken van de eerder onderzochte vakken of 
PFOS en PFOA worden de resultaten van het beperkte pakket representatief geacht. 

Chloride en TBT 
In verband met de verdachtheid vanwege jachthaven en de voorgenomen afvoer van de 
baggerspecie naar een verwerker, is chloride en TBT meegenomen in het analysepakket. 

3.2 	Uitgevoerde werkzaamheden 
Het veldwerk is uitgevoerd op 7 en 9 oktober door de he tIA-2.f---27.1 (onder certificaatnummer 
K54913) en de her lipge:522:2;:-.7z2w2=-A (in opleiding). In tabel 3.2 zijn de uitgevoerde 
veld- en analysewerkzaamheden weergegeven. 

Tabel 3.2 Overzicht uitgevoerde veld- en anal sewerkzaamheden 

Aantal onderzoeksvakken 

Vakken 

Strategie 

Veldwerk 

Aantal slibsteken tot 2,0 m-wb 

Aantal slibsteken tot 1,5 m-wb 

Aantal slibsteken tot 1,25 m-wb 

Analyses 

C2 

TBT 

PFAS (28) 

Chloride 

SCG-zeefkromme  

4 

Haven 1 t/m 4, Vaarweg C, 

Vak 2 en 3 

HN 

24 

12 

12 

4  

4 

Vak 1 

ON 

6 

6 

12 

1 

Afschuiving 

ON 

6 
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n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

1.500 

2.500 

< rapportagegrens 

< rapportagegrens 

< rapportagegrens 

< rapportagegrens 

< rapportagegrens 

MM10.1 Slib Haven 4 

MM11.1 Slib Haven 4 

MM12.1 Slib Haven 4 

MM13.1 Slib Vak 1 

MM14.1 Slib Vak 1 
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1)  C2 standaardpakket - Baggerspecie uit zoet oppervlaktewater voor toepassing buiten Rijksoppervlaktewater 

SCG-zeefkromme (korrelverdeling) 

De situering van de monsterpunten is opgenomen in bijlage 2. 

3.3 	Veiligheid en kwaliteit 

Monstername 
Voor de monstername is gebruik gemaakt van een bemonsteringsboot. De bemonsteringen zijn 
uitgevoerd met een zuigerboor. De meetpunten zijn ingemeten met behulp van een GPS-systeem 
(nauwkeurigheid 2 - 5 meter). 

Afwijkingen van de vigerende normen en protocollen 
Er is niet afgeweken van de vigerende protocollen voor milieuhygiënisch veldwerk 
(BRL 2000, protocol 2003) en van de NEN 5720. 

Voor een overzicht van de veiligheids- en kwaliteitsaspecten wordt verwezen naar bijlage 4. 

4.1 	Zintuiglijke waarnemingen 
Het opgeboorde materiaal is tijdens het veldwerk visueel beoordeeld op textuur, kleur en 
bijzonderheden die kunnen duiden op verontreinigingen. Tevens is visueel aandacht besteed aan 
de eventuele aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Uit voorgaande onderzoeken is 
bekend dat er bij enkele vakken asbestverontreiniging aanwezig is. Het opgeboorde materiaal in 
deze vakken (jachthaven) zijn met bijbehorende maatregelen als asbesthoudend behandelt. 
Voor details wordt verwezen naar de in bijlage 5 bijgevoegde boorprofielen. 

4.2 	Resultaten TBT en PFAS 

4.2.1 	TBT en chloride 
In onderstaand tabel zijn de resultaten voor TBT opgenomen. Daarnaast is in de tabel ook het 
chloridegehalte opgenomen. 

Tabel 4.1 Overzicht chloride resultaten 
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MM1.2 Slib Haven 1 
PFAS 

MM2.2 Slib Haven 1 
PFAS 

MM3.2 Slib Haven 1 
PFAS 

MM4.2 Slib Haven 2 
PFAS 

MM5.2 Slib Haven 2 
PFAS 

MM6.2 Slib Haven 2 
PFAS 

101-2, 102-2, 
103-2, 104-2, 
105-2, 106-2 

101-4, 102-4, 
103-4, 104-4, 
105-4, 106-4 

101-6, 102-6, 
103-6, 104-6, 
105-6, 106-6 

201-2, 202-2, 
203-2, 204-2, 
205-2, 206-2 

201-4, 202-4, 
203-4, 204-4, 
205-4, 206-4 

201-6, 202-6, 
203-6, 204-6, 
205-6, 206-6 

MM7.2 Slib Haven 3 	301-2, 302-2, 
PFAS** 	 303-2, 304-2, 

305-2, 306-2 
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(iliteng)monster 
MM15.1 Slib Vak 1 

MM16.1 Slib Vaarweg C 

MM17.1 Slib Vaarweg C 
MM18.1 Slib Vak 2 

MM19.1 Slib Vak 2 
MM20.1 Slib Vak 3 

MM21.1 Slib Vak 3 

MM22.1 Afsch Afschuiving 

MM23.2 Afsch Afschuiving 

TBT 

< rapportagegrens 

< rapportagegrens 

< rapportagegrens 

< rapportageg rens 

< rapportagegrens 
< rapportagegrens 

< rapportagegrens 

n.v.t. 

n.v.t. 

Chloride mglkg ds 

2.800 

1.400 

2.300 

1.400 

2.400 
1.000 

2.200 

730 
1.500 

De waterbodem bevat een chloridegehalten tussen 730 en 2.800 mg/kg d.s. 

Uit resultaten volgt dat er geen verhoogde gehalten TBT aangetroffen zijn. De analysecertificaten 
zijn opgenomen in bijlage 8. 

4.2.2 PFAS 
In tabel 4.2 is een overzicht opgenomen van de onderzoeksresultaten voor de analyse op PFAS. 

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 8. 

Tabel 4.2 Anal seresultaten PFAS in waterbodem en toefsin• aan he • ebruiksnormen 	handelin.skader 

Meng)monster  Deeimonsters 	Diepte 
(m-waterbodem) 

pros 

gikg  

Som PFOA 

(P9/kg d-54  
Overige PFAS 
(pg/kg d.s.) • 

0-1,0 

1-1,5 

1,5-2 

0-1,0 

1-1,5 

1,5-2,0 

0-1,0 

0,3 
	

0,1 (EtFOSAA) 
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Overige PFA, 
(pg/kg d.s. 

1,5-2,0 

0-1,0 

1,0-1,5 

1,5-2,0 

MM12.2 Slib Haven 	401-6, 402-6, 
4 PFAS 	 403-6, 404-6, 

405-6, 406-6 

MM13.2 Vak 1 	501-2, 502-2, 
PFAS 	 503-2, 504-2, 

505-2, 506-2 

MM14.2 Vak 1 	501-4, 502-4, 
PFAS 	 503-4, 504-4, 

505-4, 506-4 

MM15.2 Vak 1 	501-6, 502-6, 
PFAS 	 503-6, 504-6, 

505-6, 506-6 

MM16.2 Vaarweg C 
PFAS 

601-2, 602-2, 	0-1,0 
603-2, 604-2, 
605-2, 606-2 

1,0-1,5 

0-1,0 

1,0 -1,35 

0-1,0 

Ta u w 
Kenmerk 	R001-1269617PAV-V02-mvg+11. 

MM8.2 Slib Haven 3 
PFAS** 

301-4, 302-4, 
303-4, 304-4, 
305-4, 306-4 

1,0-1,5 

1,5-2,0 MM9.2 Slib Haven 3 	301-6, 302-6, 
PFAS** 	 303-6, 304-6, 

305-6, 306-6 

MM10.2 Slib Haven 	401-2, 402-2, 
4 PFAS 	 403-2, 404-2, 

405-2, 406-2 

MM11.2 Slib Haven 	401-4, 402-4, 
4 PFAS 	 403-4, 404-4, 

405-4, 406-4 

0-1,0 

1,0-1,5 

1 

MM17.2 Vaarweg C 
PFAS 

601-4, 602-4, 
603-4, 604-4, 
605-4, 606-4 

MM18.2 Vak 2 	701-2, 702-2, 
PFAS 	703-2, 704-2, 

705-2, 706-2 

MM19.2 Vak 2 	701-4, 702-4, 
PFAS 	 703-4, 704-4, 

705-4, 706-4 

MM20.2 Vak 3 	801-2, 802-2, 
PFAS 	 803-2, 804-2, 

805-2, 806-2 

MM21.2 Vak 3 	801-4, 802-4, 
PFAS 	 803-4, 804-4, 

805-4, 806-4  

1-,0-1,35 
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(Meng)monster 	Deeimonsters 	Diepte 	 Som PFOS 	Som PFOA 	Overige PFAS 
(m-waterbodem) 	(pg/kg d.s.) 	(pg/kg d.s.) 	(pg/kg d.s.) 

MM22.2 Afsch 	911-1, 912-1, 
913-1, 914-1, 
915-1, 916-1 

MM23.2 Afsch  

0,3 0-1,0 

1,0-1,5 911-2, 912-2, 
913-2, 914-2, 
915-2, 916-2 

- 	Niet aangetoond in gehalten boven de rapportagegrens 

**, Deze drie monsters zijn op het analysecertificaat per abuis aangeduid als "Haven 2" 

Uit de toetsing van de analyseresultaten volgt dat mengmonster "MM1.2 Slib Haven 1 PFAS" een 
verhoogd gehalte aan PFOS en EtFOSAA heeft. "Mengmonster MM22.2 Afsc" heeft een 
verhoogde gehalte PFOS. Alle overige mengmonsters bevatten geen verhoogd gehalte aan PFAS 
ten opzichte van de rapportagegrens. 

Uit de toetsing van de aangetoonde gehalten aan de hergebruiksnormen uit het tijdelijke 
handelingskaders van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (zie toetsingskader in 
bijlage 7) volgt dat de sliblaag uit mengmonster MM1.2 Slib Haven 1 PFAS voldoet aan klasse 
Landbouw/Natuur met beperkingen en de rest van de mengmonsters voldoet aan klasse 
Landouw/Natuur volgens Bbk (o.b.v. PFOS, PFOA ). Op basis van deze gehalten is geen sprake 
van onaanvaardbare risico's voor mens en milieu. Tevens kan de sliblaag binnen de locatie 
worden herschikt bij eventuele graafwerkzaamheden. 

Daarnaast liggen de aangetoonde gehalten PFAS op de onderzoekslocatie onder de 
risicogrenswaarden7  voor scenario 'Wonen met tuin' zoals opgesteld door het RIVM. 
Daarom geldt geen veiligheidsklasse ten aanzien van PFAS voor werkzaamheden in de grond. 

De aangetoonde gehalten PFOA en PFOS bevinden zich tevens binnen de verwachtte range aan 
verhoogde achtergrondconcentraties in de bovengrond van West Nederland (Zuid-Holland, 
Noord-Holland) uit het Handelingskader PFAS van het Expertisecentrum PFAS (Juni 2018). 
Hierin is voor PFOA een verwachtte range van 0-2,5 pg/kg d.s. opgenomen en voor PFOS een 
range van 0-2 pg/kg d,s. 

Op basis van de verkregen analyseresultaten en de beschikbare voorinformatie wordt verwacht 
dat enkel sprake is van verhoogde achtergrondconcentraties als gevolg van diffuse bronnen, zoals 
atmosferische depositie, maar niet van specifieke lokale puntbronnen. De resultaten van de 
PFOS/PFOA-analyses van de eerdere onderzoeken worden representatief geacht. 

6  Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 
8 juli 2019. 
7  Memo RIVM: Overzicht van risicogrenzen voor PFOS, PFOA en GenX ten behoeve van een tijdelijk. 

handelingskader voor het toepassen van grond en baggerspecie op of in de landbodem, kenmerk; 067/2019 
DMG/BLJAW, 4 maart 2019. 
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Tabel 4.3 Samenvatting onderzoeksresultaten waterbodem 

MM13.1 Slib 
	

501-1 t/m 506- 
Vak 1 
	

1 

MM14.1 Slib 	501-3 t/m 506- 
Vak 1 	 1 

MM15.1 Slib 
	

501-1 t/m 506- 
Vak 1 
	

5  

Klasse A 
	

Klasse Industrie 

Altijd Toepasbaar i Altijd 

Toepasbaar 

Altijd Toepasbaar 	Altijd 

Toepasbaar 

Verspreidbaar 

Verspreidbaar 

Verspreidbaar 

0,1 -1,0 

1,0-1,5 

1,5-2,0 

Ta uw 
Kenmerk 	R001-1269617PAV-V02-mvg-NL 

4.3 	Resultaten toekomstige dijkversterking (Vak 1) 
In bijlage 6 is de toetsing van de onderzoeksresultaten opgenomen. Het toetsingskader is 
opgenomen in bijlage 7. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 8. In tabel 4.3 is een 
samenvatting van de resultaten van aanvullende vak 1 opgenomen. 

De sliblaag van Vak 1 is conform het toetsingskader 'toepassen in oppervlaktewater' beoordeeld 
als maximaal klasse A. Daarnaast is de sliblaag toepasbaar op de landbodem (maximaal klasse 
industrie) en verspreidbaar op aangrenzend perceel. Het uitsplitsen van de mengmonsters is niet 
noodzakelijk. 

4.4 	Resultaten afschuiving 
In bijlage 6 is de toetsing van de onderzoeksresultaten opgenomen. Het toetsingskader is 
opgenomen in bijlage 7. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 8. In tabel 4.4 is een 
samenvatting van de resultaten van Afschuiving opgenomen. 

Tabel 4.4 Samenvatting onderzoeksresultaten waterbodem 

MM22.1 Afsch 	911-1, 912-1, 	0,0-1,0 	Klasse A 	Klasse Industrie ! Verspreidbaar 

913-1, 914-1, 

915-1, 916-1 

MM23.1 Afsch 	911-2, 912-2, 	1,0-1,5 	Altijd Toepasbaar 	Altijd 	 Verspreidbaar 

	

913-2,914-2, 	 Toepasbaar 

915-2, 916-2 

De sliblaag van Afschuiving is conform het toetsingskader 'toepassen in oppervlaktewater' 
beoordeeld als maximaal klasse A. Daarnaast is de sliblaag toepasbaar op de landbodem 
(maximaal klasse industrie) en verspreidbaar op aangrenzend perceel. 
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Vak Omschrijving Monstersamenstelling Hoofd- 

bestandsdeet 

Zandgehalte (%) 

Z MM3.1 Slib 

Haven 1 

Z MM9.1 Slib 

Haven 3 

Z MM1.1 Slib 

Haven 1 

Z MM7.1 Slib 

Haven 3 

Haven 

1 

Haven 

3 

Haven 

1 

Haven 

3 

Velligheidsklasse 

sUi# Tauw 
Kenmerk 	R001-1269617PAV-V02-mvg-NI 

4.5 	Zandgehalte 
Er zijn in totaal vier SCG-zeefkrommes ingezet van niet toepasbare lagen (zie bijlage 8 
achteraan). De resultaten zijn in onderstaande tabel opgenomen. 

Tabel 4.5 Zandgehalten per monster 

	

101-6, 102-6, 103-6, 	Slib 

104-6, 105-6, 106-6 

	

301-6, 302-6, 303-6, 	1 Slib 

304-6, 305-6, 306-6 

	

101-2, 102-2, 103-2, 	Slib 

104-2, 105-2, 106-2 

	

301-2, 302-2, 303-2, 	I Slib 

304-2, 305-2, 306-2 

3% 

3% 

2%* 

2%* 

*zandgehalte is anders berekend 

Wegens asbestverdachtheid kon fractie van > 2 mm % droge stof bij monsters MM1.1 Slib en 
MM7.1 Slib niet bepaald worden. Voor het bepalen van het zandgehalte van deze monsters is de 
fractie > 2 mm van het monster uit hetzelfde vak ingevuld. De afwijking beïnvloedt de resultaten 
niet, de resultaten worden hiermee representatief geacht. 

4.6 	Veiligheidsklasse conform CROW 400 
In tabel 4.6 is per vak aangegeven welke veiligheidsklasse er voor de werkzaamheden in de 
waterbodem van toepassing zijn. 

Tabel 4.6 Samenvaltin • be alin • veili • heidsklasse 

Vak 1 

MM13.1 Slib Vak 1 
	

Geen klasse 

MM14.1 Slib Vak 1 
	

Geen klasse 

MM15.1 Slib Vak 1 
	

Geen klasse 

MM22.1 Afsch Afschuiving 	 Geen klasse 

MM23.2 Afsch Afschuiving 	 Geen klasse 

De veiligheidsklassen in dit rapport zijn gebaseerd op de CROW 400, tweede gewijzigde druk, 
20 december 2017. De veiligheidsklassen zijn gebaseerd op de SRC-waarden zoals deze golden 
op 21 november 2019. 
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De toetsing is uitgevoerd doo 

Conclusies en aanbevelinget ,  

5.1 	Conclusies 
Met voorliggend onderzoek wordt voldaan aan de vraagstelling om de aanvullende vakken en 
aanvullende parameters vast te stellen. De resultaten kunnen in combinatie met de resultaten van 
de eerdere onderzoeken gebruikt worden als milieuhygiënische verklaring. Om een goed overzicht 
te verkrijgen van de kwaliteit van de vakken binnen het gehele werkgebied op basis van alle 
onderzoeken is een grondbalans opgesteld met de eindconclusie van de 
toepassingsmogelijkheden. 

Milieuhygiënische kwaliteit Vak 1 
De toplaag van Vak 1 is beoordeeld als klasse A conform het toetsingskader 'toepassen in 
oppervlaktewater'. De onderliggende sliblaag is vrij toepasbaar. De toplaag van het slib is 
toepasbaar als klasse industrie op de landbodem en verspreidbaar op het aangrenzend perceel. 
De onderliggende sliblaag is altijd toepasbaar op de landbodem en eveneens verspreidbaar op 
het aangrenzende perceel. 

Milieuhygiënische kwaliteit Afschuiving 
De toplaag van Afschuiving is beoordeeld als klasse A conform het toetsingskader 'toepassen in 
oppervlaktewater'. De onderliggende sliblaag is vrij toepasbaar. De toplaag van het slib is 
toepasbaar als klasse industrie op de landbodem en verspreidbaar op het aangrenzend perceel. 
De onderliggende sliblaag is altijd toepasbaar op de landbodem en eveneens verspreidbaar op 
het aangrenzende perceel. 

Chloride en TBT 
De waterbodem bevat een chloridegehalten tussen 730 en 2.800 mg/kg ds. Er zijn in de 
onderzochte vakken geen verhoogde gehalten TBT aangetroffen. 

PFAS 
Uit de toetsing van de analyseresultaten volgt dat alleen in mengmonster "MM1.2 Slib Haven 1 
PFAS" een verhoogd gehalte aan PFOS en EtFOSAA heeft. Alle overige mengmonsters bevatten 
geen verhoogd gehalte aan PFAS ten opzichte van de rapportagegrens. De sliblaag uit 
mengmonster "MM1.2 Slib Haven 1 PFAS" voldoet aan klasse Landbouw/Natuur met beperkingen 
en de overige mengmonsters voldoen aan klasse Landouw/Natuur volgens Bbk (o.b.v. PFOS, 
PFOA ). 

Op basis van deze gehalten is geen sprake van onaanvaardbare risico's voor mens en milieu. 
Tevens kan de sliblaag binnen de locatie worden herschikt bij eventuele graafwerkzaamheden. De 
PFAS resultaten zijn niet van invloed op de kwaliteitsklasse van de toetsingskaders Bbk. 
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De resultaten van de PFOS/PFOA analyses van de eerdere onderzoeken worden representatief 
geacht. 

5.2 	Aanbevelingen 
• De vrijkomende sterk verontreinigde baggerspecie kan ontvangen worden bij een erkend 

verwerker. Vanwege de milieuhygiënische kwaliteit is storten bij bijvoorbeeld Nauerna of De 
Slufter mogelijk. Ten aanzien van de PFAS-houdende baggerspecie ter plaatse van MM1.2 
Slib Haven 1 PFAS zal vooraf afstemming plaats moeten vinden over de 
acceptatiemogelijkheden 

• Het vrijkomende materiaal kan worden verwerkt in een nuttige toepassing op grond van het 
Besluit bodemkwaliteit, met uitzondering van de niet toepasbare baggerspecie. Per locatie of 
toepassing kunnen andere eisen gelden, waarbij de kwaliteit van de ontvangende bodem, de 
bodemfunctie en de gebied specifieke eisen van toepassing zijn 

• Daarnaast kan de vrijkomende baggerspecie ontvangen worden bij een erkend verwerker 
• Ter plaatse van de jachthaven is asbest boven de interventiewaarde aanwezig. De geschatte 

hoeveelheid bedraagt ca. 6.835 m3, hierbuiten zijn geen overschrijdingen van de 
interventiewaarden voor waterbodem gemeten 

• Voor de baggerwerkzaamheden ter plaatse van de asbestverontreiniging is milieukundige 
begeleiding volgens de BRL SIKB 6000 protocol 6003 benodigd. Tevens zijn er op grond van 
het bepaalde in de Regeling bodemkwaliteit verplichtingen ten aanzien van de 
erkenningsverplichting van de uitvoerende partij (op grond van de BRL SIKB 7000 protocol 
7003) 

• Voor het overig deel van de locatie is geen milieukundige begeleiding of BRL SIKB 7000 
gecertificeerd aannemer benodigd 

• Voorafgaande aan de baggerwerkzaamheden dient een melding in het kader van artikel 1.10 
in samenhang met 1.19 Bbi te worden verricht in het geval de werkzaamheden niet door of 
niet namens de Waterbeheerder worden uitgevoerd. Omdat sprake is van baggerspecie 
boven de interventiewaarde dient bij de melding een plan van aanpak te worden ingediend 

• Getoetst aan de CROW 400 is ter plaatse van de verontreiniging met asbest de 
veiligheidsklasse zwart niet-vluchtig van toepassing. Voor het overig deel van de locatie geldt 
basishygiëne 
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Bijlage 1 	Regionale ligging van de 
onderzoekslocatie 
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Bijlage 2 	Situatietekening 
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Bijlage 3 	Resultaten vooronderzoek 



Ij Gegevens over de onderzoekslocatie 	 
Ligging ondenoekslocatie 	'de Kom' en vaargeulen in het IJmeer te 	 Opdrachtgever 

Amsterdam, ten zuiden van het Zeeburgereiland 
Afbakening onderzoekslocatie 	8 onderzoekvakken in het IJmeer met oppervlaktes Opdrachtgever 
(lengte, breedte, diepte) 	van 

Haven 1 ca. 4.117 m2  
Haven 2 ca. 3.614 m2  
Haven 3 ca. 3.869 m2  
Haven 4 ca. 3.069 m2  
Vaarweg C ca. 3.887 m2  
Vak 1 	ca. 9.652 m2  
Vak 2 	ca. 14.643 m2  
Vak 3 	ca. 18.382 m2  

De afbakening is vastgesteld door de 
opdrachtgever als het te baggeren gebied. Er 

I wordt tot 2,5 m -NAP onderzocht. Op basis van 
voorgaand onderzoek is alleen slib aanwezig 

j_binnen deze diepte. 
Locatie ligt in het IJmeer, omgeven door het 
Zeeburgereiland met bedrijven en woningen, 
camping Zeeburg, dijken en wegen incl. bruggen 
binnen stedelijk gebied. Er zijn 
oeverbeschermende materialen aanwezig. 

Globespotter Beschrijving omgeving inclusief 
aanwezigheid (voormalige) 
bebouwing, kunstwerken, 
oeverbeschermende materialen 

Watertype 
Sedimentatiepatroon 

Eerder verrichte 
baggerwerkzaamheden  
Eerder verricht milieuhygiënisch 
vooronderzoek 

Historische of bestaande 
_.(waterbodem)kwaliteitsgogevens 
Aanwijzing voor aanwezigheid 
overschrijding interventiewaarde 

Rijkswater, K_ RW-waterlichaam 
Er zijn geen gegevens bekend over het 
sedimentatiepatroon 
Er zijn geen gegevens bekend van eerder verrichte 
baggerwerkzaamheden 
In 2016, 2018 en 2019 zijn vooronderzoeken 
uitgevoerd voor indicatief-, verkennend- en 
asbestonderzoek op de locatie. 
Er is overwegend Klasse A baggerspecie 
aangetoond, lokaal ook Klasse B  
Er is een overschrijding van de interventiewaarde 
voor asbest. Voor de overige parameters wordt 

een overschri'ding verwacht.  
2) Specifieke toetsaspecten, vaststellen of sprake is van diffuse of specifieke 
belastinOverleden en heden) 
Beïnvloeding onderzoekslocatie 	Er zijn geen puntbronnen bekend 
door puntbronnen 

Beïnvloeding onderzoekslocatie 
	

Er hebben voor zover bekend geen ongewone 
door ongewone voorvallen 	voorvallen plaatsgevonden op de 

onderzoekslocatie  

Rijkswaterstaat 
Alle geraadpleegde 
bonnen 
Alle geraadpleegde 
bonnen 
Bodemloket, Tauw 
archief 

Voorgaand onderzoek, 
(z_ie hoofdstuk 2) 
Voorgaand onderzoek, 
(zie hoofdstuk 2) 

Bodemloket.nl, 
voorgaand onderzoek 
(zie hoofdstuk 2), 
locatie-inspectie 
Bodemloket 

Beïnvloeding door regelmatige 
beroeps- of pleziermotorvaart 
Onderzoekslocatie grenst aan 
wegen met een 
verkeersintensiteit 
van minder dan 500 voertuigen 
per dag 

De locatie wordt beïnvloed door pleziermotorvaart 

De locatie grenst aan zowel drukke als minder 
drukke wegen 

Globespotter 

Globespotter 

Onderzoekslocatie betreft 
(berm)sloten op een afstand van 
ten minste 15 meter 
waarin de wegriolering van 
wegen met een 
verkeersintensiteit van meer dan 
500 voertuigen  

Er wordt lozing verwacht vanaf de weg, niet van 
riool overstorten 

Globespotter, Kilo-
melding 



Belasting verwacht van zware metalen, PAK en 
asbest 

Er zijn geen gegevens bekend over de 
waterkwaliteit of over het zwevend stof 

Er zijn zover bekend geen lozingen / calamiteiten 

Geen puntbronnen bekend. 

Globespotter, 
terreinverkenning, 
Bodemloket 
Alle geraadpleegde 
bronnen 

Alle geraadpleegde 
bronnen 

Bodemloket.nl, 
terreinverkenning 

Geen probleemstoffen bekend. Globespotter, 
terreinverkenning 

per dag niet loost 
Beïnvloeding onderzoekslocatie 
door oeverbeschoeiingen of 
steigers die bestaan uit 
met gecreosoteerde olie 
behandeld hout 
Beïnvloeding onderzoekslocatie 
door aanwezigheid van 
asbestverdachte materialen 
op en/of nabij de 
onderzoekslocatie 

Er zijn geen gegevens over oeverbeschoeiingen of 
steigers met gecreosoteerde olie behandeld hout 
bekend 

Asbest vanuit de jachthaven en asbest door 
scheepsreparatie. 

Terreinverkenning 

Bodemloket, 
voorgaand onderzoek 

Beïnvloeding onderzoekslocatie 
door materialen, anders dan 
natuurlijke materialen, 
gebruikt voor kunstwerken, 
oeverbescherming en/of taluds 
(bijv. staalslakken) 
Beïnvloeding onderzoekslocatie 
door overige niet genoemde 
diffuse bronnen 
Beïnvloeding onderzoekslocatie 
door aanwezigheid 
bodemvreemd materiaal in 
oeverbestortingen 
en of aanwezigheid 
bodemvreemd materiaal elders 
op/nabij de onderzoekslocatie 
Overige aanwijzingen voor 
aanwezigheid bodemvreemd 
materiaal 
Beïnvloeding onderzoekslocatie 
door aanwezigheid 
bodemvreemd materiaal 
elders op/nabij de 
onderzoekslocatie  

Nabij de locatie is een baggerspeciedepot, 
ophooglaag en stortplaats voor puin aanwezig. Dit 
kan invloed gehad hebben op de 
onderzoekslocatie 

Verschillende verontreinigingen bekend op de 
landbodem nabij de locatie 

Baggerspeciedepot, ophooglaag en stortplaats 
voor puin 

Er zijn geen aanwijzingen voor het voorkomen van 
overig bodemvreemd materiaal 

De onderzoekslocatie wordt niet beïnvloedt door 
aanwezigheid van bodemvreemd materiaal elders 
op of nabij de locatie, anders dan reeds genoemd 

Bodemloket 

Globes potter, 
terreinverkenning, 
Bodemloket 
Bodemloket 

Alle geraadpleegde 
bronnen 

Globespotter, 
Bodemloket 

3) Onderzoeksaspecten gericht op stoffen: diffuse belasting en/of specifieke 
belasting 
Waterbodem 
— Achtergrondbelasting door 
diffuse verontreiniging 
Waterkwaliteit, zwevende stof 
— Probleemstoffen waterbodem 
gerelateerd 
Lozingen/calamiteiten 
(bedrijfsmatig incl. op- en 
overslag) 
— Probleemstoffen waterbodem 
gerelateerd 
Puntbronnen landbodem 
(beïnvloeding via grondwater of 
verwaaiing) 
— Probleemstoffen waterbodem 
gerelateerd 
Bronnen oeverbeschermende 
materialen en kunstwerken 
— Probleemstoffen waterbodem 
gerelateerd 
Bodemvreemd materiaal Voorgaand onderzoek Asbesthoudend materiaal is aanwezig in de 

	waterbodem van Haven gebied. 
Asbestverdachte materialen  Er wordt in en nabij de jachthaven niet-

hechtgebonden asbest verwacht. Deze 
deellocaties zijn verdacht op het voorkomen van 

Voorgaand onderzoek 



Natuurlijke achtergrondwaarden 

asbestverdacht (plaat)materiaal. De overige 
deellocatie zijn niet verdacht. 
Geen gegevens van bekend van de waterbodem Alle geraadpleegde 

bronnen 
4) overige onderzoeksaspecten 
(Kwetsbare) objecten en 
obstakels uitvoering 
werkzaamheden 
Grondwaterbeschermingsgebied 
(in omgeving) 
Natura 2000-gebied 

Uitvoeringsaspecten (obstakels, 
kabels en leidingen e.d.) 

Er zijn geen objecten en obstakels aanwezig 
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden 

De watergangen liggen niet in of nabij het 
grondwaterbeschermingsgebied 
De watergangen liggen niet in een Natura 2000-

; gebied  
Er liggen enkele kabels en leidingen in de te 
onderzoeken watergangen, hier wordt rekening 
mee gehouden tijdens de uitvoering 

Terreinverkenning, 
globespotter 

Afwijkingen ten opzichte van de 
NEN 5717:2009 

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de NEN 
5717. 

NVN-geo 

Natura 2000 

Klic-melding 

Leemte in kennis 

Asbest Voorgaande 
onderzoeken 

Geldigheidsduur 

De geraadpleegde bronnen geven voldoende 
relevante informatie over de onderhavige 
onderzoekslocatie om een waterbodemonderzoek 
volgens de NEN 5720 uit te voeren. Er zijn geen 
leemten in kennis. 
Op de locatie is een interventiewaarde-
overschrijding met asbest aanwezig. Het overig 
deel van de locatie bevat asbest onder de 
toetsingsnorm voor nader onderzoek. Ter plaatse 
van drie vakken is asbest rond de norm voor nader 
onderzoek aanwezig, hier was in 2019 aanvullend 
asbestonderzoek uitgevoerd. 
Niet verdacht, er is een NGE onderzoek 

	
Aanvullend 

uitgevoerd. 	 vooronderzoek CE 
Zeeburgereiland 
Amsterdam, Saricon, 
15S129-A0-01, 6 
augustus 2015 

Dit vooronderzoek is, volgens de NEN 5717:2017 
3 jaar geldig, mits er geen significant negatieve 
beTrivloeding van de waterbodem, zoals 
calamiteiten, in deze periode optreedt. 

Explosieven 
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Bijlage 4 	Veiligheid en kwaliteit 

Het keurmerk `kwaliteitswaarborg Bodembeheer' geeft aan dat de activiteiten in het kader bodembeheer, waaronder 
veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek goed en betrouwbaar volgens door de overheid 
opgestelde protocollen en programma's zijn uitgevoerd. Tauw bv is erkend voor het uitvoeren van veldwerk bij 
milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek conform de protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. Tauw bv 
verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van BRL SIKB 2000. 
Bij interne opdrachtverlening is gebruik gemaakt van interne functiescheiding onder de voorwaarden die het Besluit 
bodemkwaliteit hieraan stelt. 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform BRL SIKB 2000: Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-
procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek: 
• Protocol 2003: Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 

Er is niet afgeweken van de vigerende protocollen. 

Tauw verklaart hierbij dat het een onafhankelijke positie heeft (en kan behouden) ten opzichte van 
de opdrachtgever. Dat wil zeggen dat er geen organisatorische relatie bestaat met de 
opdrachtgever (zuster- of moederbedrijf) of diens eigenaar. 

De analyses zijn uitgevoerd bij een geaccrediteerd milieulaboratorium. 

De aanwezigheid en ligging van kabels en leidingen is bepaald door het doen van een Klic-
melding. 
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Bijlage 5 	Boorprofielen 
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-2,50 
- 

-3,00 

plaatsingsdatum boring 
monsterpunt nummer 

bovenkant peilbuis 
tov :nv 

monstercodering 

Indicatieve 
geurzone 
1= zeer licht 
2 = licht 
3 = matig 
4 = sterk 
5 = zeer sterk 

grondwaterstand 

steekbusrnonster 

peilbuis 

bodemtuchtmonster 

Bijzonderheid 
1= zeer licht 
2 = licht 
3 = matig 
4 =sterk 
5 = zeer sterk 

casing 

s55# Tauw 
arcering conform NEN 5104 
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teem 
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1 

.2. 
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G: 

4. 0,10 
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- 

-4,00 

-4,50 

-5,00 
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Ta u w 

101 
	 07-10-2019 	 • 102 
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-0,50 	 -0,50 	 -0,50 
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bruin 
sliblaag (slap) 
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2 
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-3,00 	 -3,00 

2 
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6 
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104 	 07-10-2019 	 105 	 07-10-2019 	 106 
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0,00 t.o.v. WP 	 T 	 0,00 t.o.v. WP 	 1 	 0,00 t.o.v. WP 
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-3,00 
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-1,50 -1,50 
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07-10-2019 	 202 
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0,00 t.o.v. WP 	 0,00 t.o.v. WP 	 0,00 t.o.v. WP 
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6 
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	 07-10-2019 
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-0,50 	 -0,50 	 -0,50 

-3,50 	 -3,50 	 -3,50 

Profielen conform NEN 5104 
	

1269617: Waterbodemsanering 'De Kom', Zeeburgerei 
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	 07-10-2019 	 306 
	 07-10-2019 
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Kenmerk 	R001-1269617PAV-V02-mvg-NL 
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Bijlage 6 	Getoetste analyseresultaten 



Uw Project 	 Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland (1269617) 

Certificaat 	 2019149386 

Toetsing 	 BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 

Versie 	 BoToVa Default 

Toetsingsdatum 	29 October 2019 17:59 

MM10.1 Slib Haven 4 
Analyse 	 Eenheid 	 AW 	WO 	IND 	IW 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Bodemtype correctie 

Korrelgrootte < 2 pm 	 44.6 
(Lutum) 

Organische stof 
	

5.7 

Voorbehandeling 

Mengmonsters 6 monsters 	 Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 	 % (m/m) 	34.6 	 35 

Organische stof 	% (m/m) ds 	5.7 	 5.7 

Gloeirest 	 Vo (m/m) ds 	91.2 

Korrelgrootte < 2 pm 	Vci (m/m) ds 	44.6 	 45 
(Lutum) 

Overige org.-verontreinigingen 

Tributyltin (TBT) 	mg/kg DS 	<0.0098 	 0.065 	0.065 

Triphenyltin (TPhT) 	mg/kg DS 	<0.012 

Tributyltin (TBT) Sn 	mg Sn/kg DS 	<0.0040 	 0.065 	0.065 	0.065 

Triphenyltin (TPhT) Sn 	mg Sn/kg DS 	<0.0040 .  

Organotin som SN factor 0,7 mg Sn/kg DS 	0.0056 	 0.15 	0.5 	2.5 	2.5 

Organotin som (factor 0,7) mg/kg DS 	0.015 

Monsteromschrijving 	Euroflns Nr. 	Datum 	Uw Project 	 Eindoordeel  
Monstemame  

MM10.1 Slib Haven 4 	10979796 	09 oktober 2019 	Waterbodemsanering "De Kom", 	Geen toetsoordeel mogelijk 
Zeeburgereiland 

kewc  

Aangenomen waarde 

G.W. 	 Gemeten waarde 

G.S.S.D. 	 Gestandaardiseerde meetwaarde 

AW 	 Achtergrondwaarde 

WO 	 Normwaarde wonen 

IND 	 Normwaarde industrie 

Niet Toepasbaar 	NietToepasbaar 

IW 	 Interventiewaarde 

Geen toetsoordeel mogelijk 

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  
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Uw Project 	 Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland (1269617) 

Certificaat 	 2019149386 . 

Toetsing 	 BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 

Versie 	 BoToVa Default 

Toetsingsdatum 	29 October 201917:59 

MM11.1 Slib Haven 4 
Analyse 	 Eenheid 	 AW 	WO 	IND 	IW 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Bodemtype correctie 

Korrelgrootte < 2 pm 
	

16.2 

Organische stof 
	

7.0 

Voorbehandeling 

Mengmonsters 6 monsters 	 Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 	 % (m/m) 	40.2 	 40 

Organische stof 	% (m/m) ds 	7 	 7 

Gloeirest 	 % (m/m) ds 	91.9 

Korrelgrootte < 2 pm 	% (m/m) ds 	16.2 	 16 

Overige org.-verontreinigingen 

Tributyltin (TBT) 	mg/kg DS 	<0.0098 	 0.065 	0.065 

Triphenyltin (TPhT) 	mg/kg DS 	<0.012 

Tributyltin (TBT) Sn 	mg Sn/kg DS 	<0.0040 	 0.065 	0.065 	0.065 

Triphenyltin (TPhT) Sn 	mg Sn/kg DS 	<0.0040 

Organotin som SN factor 0,7 mg Sn/kg DS 	0.0056 	 0.15 	0.5 	2.5 	2.5 

Organotin som (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.015 

Monsteromschrijving 	Eurofins Nr. 	Datum 	Uw Project 	 Eindoordeel  
Monstername  

MM11.1 Slib Haven 4 	10979797 	09 oktober 2019 	Waterbodemsanering "De Kom", 	Geen toetsoordeel mogelijk 
Zeeburgereiland 

~la 

Aangenomen waarde 

G.W. 	 Gemeten waarde 

G.S.S.D. 	 Gestandaardiseerde meetwaarde 

AW 	 Achtergrondwaarde 

WO 	 Normwaarde wonen 

IND 	 Normwaarde industrie 

Niet Toepasbaar 	NietToepasbaar 

IW 	 Interventiewaarde 

Geen toetsoordeel mogelijk 

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodern-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  
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Uw Project 	 Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland (1269617) 

Certificaat 	 2019149386 

Toetsing 	 BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 

Versie 	 BoToVa Default 

Toetsingsdatum 	29 October 2019 17:59 

MM12.1 Slib Haven 4 
Analyse 	 Eenheid 	 AW 	WO 	IND 	IW 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Bodemtype correctie 

Korrelgrootte < 2 pm 
	

27.3 

Organische stof 
	

6.4 

Voorbehandeling 

Mengmonsters 6 monsters 	 Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 	 % (m/m) 	40.3 	 40 

Organische stof 	% (m/m) ds 	6.4 	 6.4 

Gloeirest 	 % (m/m) ds 	91.6 

Korrelgrootte < 2 pm 	% (m/m) ds 	27.3 	 27 

Overige org.-verontreinigingen 

Tributyltin (TBT) 
	

mg/kg DS 

Triphenyltin (TPhT) 
	

mg/kg DS 

Tributyltin (TBT) Sn 	mg Sn/kg DS 

Triphenyltin (TPhT) Sn 	mg Sn/kg DS 

Organotin som SN factor 0,7 mg Sn/kg DS 

Organotin som (factor 0,7) mg/kg DS  

<0.0098 	 0.065 	0.065 

<0.012 

<0.0040 	 0.065 	0.065 	0.065 

<0.0040 

0.0056 	 0.15 	0.5 	2.5 	2.5 

0.015 

Monsteromschrilvinq 	Euroflns Nr. 	Datum 	Uw Project 	 Eindoordeel  
Monstemame  

MM12.1 Slib Haven 4 	10979798 	09 oktober 2019 	Waterbodemsanering "De Kom", 	Geen toetsoordeel mogelijk 
Zeeburgereiland 

~la 

Aangenomen waarde 

G.W. 	 Gemeten waarde 

G.S.S.D. 	 Gestandaardiseerde meetwaarde 

AW 	 Achtergrondwaarde 

WO 	 Normwaarde wonen 

IND 	 Normwaarde industrie 

Niet Toepasbaar 	NietToepasbaar 

IW 	 Interventiewaarde 

Geen toetsoordeel mogelijk 

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  
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Uw Project 	 Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland (1269617) 

Certificaat 	 2019149386 

Toetsing 	 BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 

Versie 	 BoToVa Default 

Toetsingsdatum 	29 October 2019 17:59 

MM15.1 Slib Vak 1 
Analyse 	 Eenheid 	 AW 	WO 	IND 	IW 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Bodemtype correctie 

Korrelgrootte < 2 pm 
	

26.6 

Organische stof 
	

7.5 

Voorbehandeling 

Mengmonsters 6 monsters 	 Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 	 % (m/m) 	41.1 	 41 

Organische stof 	% (m/m) ds 	7.5 	 7.5 

Gloeirest 	 % (m/m) ds 	90.7 

Korrelgrootte < 2 pm 	% (m/m) ds 	26.6 	 27 

Metalen 

Arseen (As) 	 mg/kg DS 	18 	 18 	- 	20 	27 	76 	76 

Cadmium (Cd) 	 mg/kg DS 	<0.20 	0.15 	 0.6 	1.2 	4.3 	13 

Chroom (Cr) 	 mg/kg DS 	44 	 43 	 55 	62 	180 	180 

Koper (Cu) 	 mg/kg DS 	16 	 16 	 40 	54 	190 	190 

Kwik (Hg) 	 mg/kg DS 	0.19 	 0.19 	Wo 	0.15 	0.83 	4.8 	36 

Nikkel (Ni) 	 mg/kg DS 	35 	 33 	 35 	 100 	100 

Lood (Pb) 	 mg/kg DS 	38 	 38 	 50 	210 	530 	530 

Zink (Zn) 	 mg/kg DS 	79 	 78 	 140 	200 	720 	720 

Barium (Ba) 	 mg/kg DS 	45 	 43 	@ 	 920 

Kobalt (Co) 	 mg/kg DS 	11 	 10 	- 	15 	35 	190 	190 

Molybdeen (Mo) 	mg/kg DS 	<1.5 	 1.1 	 1.5 	88 	190 	190 

Minerale olie 

Minerale olie (C10-C12) 	mg/kg DS 	<3.0 	 2.8 	@ 

Minerale olie (C12-C16) 	mg/kg DS 	<5.0 	 4.7 	@ 

Minerale olie (C16-C21) 	mg/kg DS 	<5.0 	 4.7 	@ 

Minerale olie (C21-C30) 	mg/kg DS ' 	28 	 37 	@ 

Minerale olie (C30-C35) 	mg/kg DS 	23 	 31 	@ 

Minerale olie (C35-C40) 	mg/kg DS 	<6.0 	 5.6 	@ 

Minerale olie totaal (C10- 	mg/kg DS 	62 	 83 	- 	190 	190 	500 	5000 
C40) 

Chromatogram olie (GC) 	 Zie bijl. 

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB 

alfa-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 	- 	0.001 	0.001 	0.5 	17 

beta-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 	 0.002 	0.002 	0.5 	1.6 

gamma-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 	- 	0.003 	0.04 	0.5 	1.2 

delta-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 	@ 

Hexachloorbenzeen 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 	- 	0.0085 	0.027 	1.4 	2 

Heptachloor 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 	 0.0007 	0.0007 	0.1 	4 

Heptachloorepoxide(cis- of mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 
A) 

Heptachloorepoxide(trans- 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 
of B) 

Hexachloorbutadieen 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 	 0.003 
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MM15.1 Slib Vak 1 
Analyse 	 Eenheid 	 AW 	WO 	IND 	IW 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Aldrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 	 0.32 

Dieldrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

Endrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

Isodrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

Telodrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

alfa-Endosulfan 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 	 0.0009 	0.0009 	0.1 

beta-Endosulfan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 	@ 

Endosulfansulfaat 	mg/kg DS 	<0.0020 	0.0019 	@ 

alfa-Chloordaan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

gamma-Chloordaan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

o,p'-DDT 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

p,p'-DDT 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

o,p'-DDE 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

p,p'-DDE 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

o,p'-DDD 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

p,p'-DDD 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

HCH LB (som) 	 mg/kg DS 	<0.0030 

Drins (som) 	 mg/kg DS 	<0.0030 	 0.015 	0.04 	0.14 	4 

DDX (som) 	 mg/kg DS 	<0.0060 

Heptachloorepoxide (som) 	mg/kg DS 	<0.0020 	 0.002 	0.002 	0.1 	4 

Chloordaan (som) 	mg/kg DS 	<0.0020 

OCB LB (som) 	 mg/kg DS 	<0.021 	 0.4 

OCB WB (som) 	 mg/kg DS 	<0.024 

HCH (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0028 

Drins (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0021 	0.0028 	 0.015 	0.04 	0.14 	4 

Heptachloorepoxide (som) 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0019 	- 	0.002 	0.002 	0.1 	4 
(factor 0,7) 

DDD (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0019 	 0.02 	0.84 	34 	34 

DDE (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0019 	- 	0.1 	0.13 	1.3 	2.3 

DDT (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0019 	- 	0.2 	0.2 	1 	1.7 

DDX (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0042 

Chloordaan (som) (factor 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0019 	- 	0.002 	0.002 	0.1 	4 
0,7) 

OCB (som) LB (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.015 	0.02 	 0.4 

OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg DS 	0.017 

Pentachloorbenzeen 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 	 0.0025 	0.0025 	5 	6.7 

Polychloorbifenylen, PCB 

PCB 28 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

PCB 52 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

PCB 101 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

PCB 118 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

PCB 138 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

PCB 153 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

PCB 180 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

PCB (som 7) 	 mg/kg DS 	<0.0070 	0.0065 	 0.02 	0.04 	0.5 	1 

Fenolen 

Pentachloorfenol 	mg/kg DS 	<0.0030 	0.0028 	 0.003 	1.4 	5 	12 

Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen, PAK 

Naftaleen 	 mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Fenanthreen 	 mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Anthraceen 	 mg/kg DS 	<0.050 	0.035 
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MM15.1 Slib Vak 1 
Analyse 	 Eenheid 	 AW 	WO 	IND 	IW 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Fluorantheen 	 mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Benzo(a)anthraceen 	mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Chryseen 	 mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Benzo(k)fluorantheen 	mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Benzo(a)pyreen 	mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Benzo(ghi)peryleen 	mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Indeno(123-cd)pyreen 	mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

PAK Totaal VROM (10) 	mg/kg DS 	<0.50 

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

Anorganische verbindingen 

Chloride (Cl) 	 mg/kg DS 
	

2800 
	

2800 

1.5 	6.8 	40 	40 

1.5 	6.8 	40 	40 

Overige org.-verontreinigingen 

Tributyltin (TBT) 	mg/kg DS 	<0.0098 	 0.065 	0.065 

Triphenyltin (TPhT) 	mg/kg DS 	<0.012 

Tributyltin (TBT) Sn 	mg Sn/kg DS 	<0.0040 	 0.065 	0.065 	0.065 

Triphenyltin (TPhT) Sn 	mg Sn/kg DS 	<0.0040 

Organotin som SN factor 0,7 mg Sn/kg DS 	0.0056 	 0.15 	0.5 	2.5 	2.5 

Organotin som (factor 0,7) mg/kg DS 	0.015 

Monsteromschrijving 	Eurofins Nr. 	Datum 	Uw Project 	 Eindoordeel  
Monstemame  

MM15.1 Slib Vak 1 	10979801 	09 oktober 2019 	Waterbodemsanering "De Koe, 	Altijd toepasbaar 
Zeeburgereiland 

Legenda  

Aangenomen waarde 

G.W. 	 Gemeten waarde 

G.S.S.D. 	 Gestandaardiseerde meetwaarde 

AW 	 Achtergrondwaarde 

WO 	 Normwaarde wonen 

IND 	 Normwaarde industrie 

Niet Toepasbaar 	NietToepasbaar 

IW 	 Interventiewaarde 

Geen toetsoordeel mogelijk 

<= Achtergrondwaarde 

Wo 	 Oordeel Wonen 

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  
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Uw Project 	 Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland (1269617) 

Certificaat 	 2019149386 

Toetsing 	 BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 

Versie 	 BoToVa Default 

Toetsingsdatum 	29 October 2019 17:59 

MM13.1 Slib Vak 1 
Analyse 	 Eenheid 	 AW 	WO 	IND 	IW 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Bodemtype correctie 

Korrelgrootte < 2 pm 	 14.1 

Organische stof 
	

6.9 

Voorbehandeling 

Mengmonsters 6 monsters 	 Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 	 % (m/m) 	39.9 	 40 

Organische stof 	% (m/m) ds 	6.9 	 6.9 

Gloeirest 	 % (m/m) ds 	92.1 

Korrelgrootte < 2 pm 	% (m/m) ds 	14.1 	 14 

Metalen 

Arseen (As) 	 mg/kg DS 	 17 	 21 	Wo 	20 	27 	76 	76 

Cadmium (Cd) 	 mg/kg DS 	0.32 	 0.39 	- 	0.6 	1.2 	4.3 	13 

Chroom (Cr) 	 mg/kg DS 	 51 	 65 	Ind 	55 	62 	180 	180 

Koper (Cu) 	 mg/kg DS 	 16 	 21 	 40 	54 	190 	190 

Kwik (Hg) 	 mg/kg DS 	0.24 	 0.28 	Wo 	0.15 	0.83 	4.8 	36 

Nikkel (Ni) 	 mg/kg DS 	 33 	 48 	Ind 	35 	 100 	100 

Lood (Pb) 	 mg/kg DS 	 54 	 65 	Wo 	50 	210 	530 	530 

Zink (Zn) 	 mg/kg DS 	120 	 160 	Wo 	140 	200 	720 	720 

Barium (Ba) 	 mg/kg DS 	 55 	 85 	@ 	 920 

Kobalt (Co) 	 mg/kg DS 	9.8 	 15 	 15 	35 	190 	190 

Molybdeen (Mo) 	mg/kg DS 	<1.5 	 1.1 	 1.5 	88 	190 	190 

Minerale olie 

Minerale olie (C10-C12) 	mg/kg DS 	<3.0 	 3 	@ 

Minerale olie (C12-C16) 	mg/kg DS 	<5.0 	 5.1 	@ 

Minerale olie (C16-C21) 	mg/kg DS 	 11 	 16 	@ 

Minerale olie (C21-C30) 	mg/kg DS 	 42 	 61 	@ 

Minerale olie (C30-C35) 	mg/kg DS 	 28 	 41 	@ 

Minerale olie (C35-C40) 	mg/kg DS 	7.9 	 11 	@ 

Minerale olie totaal (C10- 	mg/kg DS 	 90 	 130 	 190 	190 	500 	5000 
C40) 

Chromatogram olie (GC) 	 Zie bijl. 

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB 

alfa-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 	 0.001 	0.001 	0.5 	17 

beta-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 	 0.002 	0.002 	0.5 	1.6 

gamma-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 	 0.003 	0.04 	0.5 	1.2 

delta-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 	@ 

Hexachloorbenzeen 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 	 0.0085 	0.027 	1.4 	2 

Heptachloor 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 	 0.0007 	0.0007 	0.1 	4 

Heptachloorepoxide(cis- of mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 
A) 

Heptachloorepoxide(trans- 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 
of B) 

Hexachloorbutadieen 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 	 0.003 
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MM13.1 Slib Vak 1 
Analyse 
	

Eenheid 
	

AW 	WO 
	

IND 	IW 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Aldrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 	 0.32 

Dieldrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

Endrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

Isodrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

Telodrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

alfa-Endosulfan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 	- 	0.0009 	0.0009 	0.1 	4 

beta-Endosulfan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 	@ 

Endosulfansulfaat 	mg/kg DS 	<0.0020 	0.002 	@ 

alfa-Chloordaan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

gamma-Chloordaan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

o,p'-DDT 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

p,p'-DDT 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

o,p'-DDE 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

p,p'-DDE 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

o,p'-DDD 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

p,p'-DDD 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

HCH LB (som) 	 mg/kg DS 	<0.0030 

Drins (som) 	 mg/kg DS 	<0.0030 	 0.015 	0.04 	0.14 	4 

DDX (som) 	 mg/kg DS 	<0.0060 

Heptachloorepoxide (som) 	mg/kg DS 	<0.0020 	 0.002 	0.002 	0.1 	4 

Chloordaan (som) 	mg/kg DS 	<0.0020 

OCB LB (som) 	 mg/kg DS 	<0.021 	 0.4 

OCB WB (som) 	 mg/kg DS 	<0.024 

HCH (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0028 

Drins (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0021 	0.003 	- 	0.015 	0.04 	0.14 	4 

Heptachloorepoxide (som) 	mg/kg DS 	0.0014 	0.002 	- 	0.002 	0.002 	0.1 	4 
(factor 0,7) 

DDD (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0014 	0.002 	- 	0.02 	0.84 	34 	34 

DDE (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0014 	0.002 	- 	0.1 	0.13 	1.3 	2.3 

DDT (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0014 	0.002 	- 	0.2 	0.2 	1 	1.7 

DDX (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0042 

Chloordaan (som) (factor 	mg/kg DS 	0.0014 	0.002 	- 	0.002 	0.002 	0.1 	4 
0,7) 

OCB (som) LB (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.015 	0.021 	 0.4 

OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg DS 	0.017 

Pentachloorbenzeen 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 	- 	0.0025 	0.0025 	5 	6.7 

Polychloorbifenylen, PCB 

PCB 28 

PCB 52 

PCB 101 

PCB 118 

PCB 138 

PCB 153 

PCB 180 

PCB (som 7) 

Fenolen 

Pentachloorfenol  

mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

mg/kg DS 	<0.0070 	0.0071 	- 	0.02 	0.04 	0.5 	1 

mg/kg DS 	<0.0030 	0.003 	 0.003 	1.4 	5 	12 

Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen, PAK 

Naftaleen 	 mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Fenanthreen 	 mg/kg DS 	0.053 	0.053 

Anthraceen 	 mg/kg DS 	<0.050 	0.035 
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MM13.1 Slib Vak 1 
Analyse 	 Eenheid 	 AW 	WO 	IND 	IW 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Fluorantheen 	 mg/kg DS 	0.19 	 0.19 

Benzo(a)anthraceen 	mg/kg DS 	0.075 	0.075 

Chryseen 	 mg/kg DS 	0.082 	0.082 

Benzo(k)fluorantheen 	mg/kg DS 	0.054 	0.054 

Benzo(a)pyreen 	mg/kg DS 	0.083 	0.083 

Benzo(ghi)peryleen 	mg/kg DS 	0.11 	 0.11 

Indeno(123-cd)pyreen 	mg/kg DS 	0.12 	 0.12 

PAK Totaal VROM (10) 	mg/kg DS 	0.77 	 1.5 	6.8 	40 	40 

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 	0.84 	 0.84 	- 	1.5 	6.8 	40 	40 

Anorganische verbindingen 

Chloride (Cl) 	 mg/kg DS 
	

1500 
	

1500 

Overige org.-verontreinigingen 

Tributyltin (TBT) 	mg/kg DS 	<0.0098 	 0.065 	0.065 

Triphenyltin (TPhT) 	mg/kg DS 	<0.012 

Tributyltin (TBT) Sn 	mg Sn/kg DS 	<0.0040 	 0.065 	0.065 	0.065 

Triphenyltin (TPhT) Sn 	mg Sn/kg DS 	<0.0040 

Organotin som SN factor 0,7 mg Sn/kg DS 	0.0056 	 0.15 	0.5 	2.5 	2.5 

Organotin som (factor 0,7) mg/kg DS 	0.015 

Monsteromschrijvinq 	Euroflns Nr. 	Datum 	Uw Project 	 Eindoordeel  
Monstemame  

MM13.1 Slib Vak 1 	10979799 	09 oktober 2019 	Waterbodemsanering "De Kom", 	Klasse industrie 
Zeeburgereiland 

~la 

Aangenomen waarde 

G.W. 	 Gemeten waarde 

G.S.S.D. 	 Gestandaardiseerde meetwaarde 

AW 	 Achtergrondwaarde 

WO 	 Normwaarde wonen 

IND 	 Normwaarde industrie 

Niet Toepasbaar 	NietToepasbaar 

IW 	 Interventiewaarde 

Geen toetsoordeel mogelijk 

<= Achtergrondwaarde 

Wo 	 Oordeel Wonen 

Ind 	 Oordeel Industrie 

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  
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Uw Project 	 Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland (1269617) 

Certificaat 	 2019149386 

Toetsing 	 BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 

Versie 	 BoToVa Default 

Toetsingsdatum 	29 October 2019 17:59 

MM16.1 Slib Vaarweg C 
Analyse 	 Eenheid 	 AW 	WO 	IND 	IW 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Bodemtype correctie 

Korrelgrootte < 2 pm 	 45.1 

Organische stof 	 5.8 

Voorbehandeling 

Mengmonsters 6 monsters 	 Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 	 % (m/m) 	35.3 	 35 	@ 

Organische stof 	% (m/m) ds 	5.8 	 5.8 

Gloeirest 	 % (m/m) ds 	91 

Korrelgrootte < 2 pm 	% (m/m) ds 	45.1 	 45 

Anorganische verbindingen 

Chloride (Cl) 	 mg/kg DS 	1400 	1400 

Overige org.-verontreinigingen 

Tributyltin (TBT) 	mg/kg DS 	<0.0098 	 0.065 	0.065 

Triphenyltin (TPhT) 	mg/kg DS 	<0.012 

Tributyltin (TBT) Sn 	mg Sn/kg DS 	<0.0040 	 0.065 	0.065 	0.065 

Triphenyltin (TPhT) Sn 	mg Sn/kg DS 	<0.0040 

Organotin som SN factor 0,7 mg Sn/kg DS 	0.0056 	 0.15 	0.5 	2.5 	2.5 

Organotin som (factor 0,7) mg/kg DS 	0.015 

Monsteromschrijving 	Eurofins Nr. 	Datum 	Uw Project 	 Eindoordeel  
Monstemame  

MM16.1 Slib Vaarweg C 	10979802 	09 oktober 2019 	Waterbodemsanering "De Kom", 	Geen toetsoordeel mogelijk 
Zeeburgereiland 

Legenda 

Aangenomen waarde 

G.W. 	 Gemeten waarde 

G.S.S.D. 	 Gestandaardiseerde meetwaarde 

AW 	 Achtergrondwaarde 

WO 	 Normwaarde wonen 

IND 	 Normwaarde industrie 

Niet Toepasbaar 	NietToepasbaar 

IW 	 Interventiewaarde 

Geen toetsoordeel mogelijk 

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  
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Uw Project 	 Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland (1269617) 

Certificaat 	 2019149386 

Toetsing 	 BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 

Versie 	 BoToVa Default 

Toetsingsdatum 	29 October 2019 17:59 

MM17.1 Slib Vaarweg C 
Analyse 	 Eenheid 

	
AW 	WO 	IND 	IW 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Bodemtype correctie 

Korrelgrootte < 2 pm 
	

26.6 

Organische stof 
	

5.1 

Voorbehandeling 

Mengmonsters 6 monsters 	 Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 	 °k (m/m) 	41.2 	 41 

Organische stof 	% (m/m) ds 	5.1 	 5.1 

Gloeirest 	 °h (m/m) ds 	93 

Korrelgrootte < 2 pm 	% (m/m) ds 	26.6 	 27 

Anorganische verbindingen 

Chloride (Cl) 	 mg/kg DS 
	

2300 
	

2300 

Overige org.-verontreinigingen 

Tributyltin (TBT) 	mg/kg DS 	<0.0098 	 0.065 	0.065 

Triphenyltin (TPhT) 	mg/kg DS 	<0.012 

Tributyltin (TBT) Sn 	mg Sn/kg DS 	<0.0040 	 0.065 	0.065 	0.065 

Triphenyltin (TPhT) Sn 	mg Sn/kg DS 	<0.0040 

Organotin som SN factor 0,7 mg Sn/kg DS 	0.0056 	 0.15 	0.5 	2.5 	2.5 

Organotin som (factor 0,7) mg/kg DS 	0.015 

Monsteromschrijving 	Euroflns Nr. 	Datum 	Uw Project 	 Eindoordeel  
Monstemame  

MM17.1 Slib Vaarweg C 	10979803 	09 oktober 2019 	Waterbodemsanering "De Kom", 	Geen toetsoordeel mogelijk 
Zeeburgereiland 

Legenda 

Aangenomen waarde 

G.W. 	 Gemeten waarde 

G.S.S.D. 	 Gestandaardiseerde meetwaarde 

AW 	 Achtergrondwaarde 

WO 	 Normwaarde wonen 

IND 	 Normwaarde industrie 

Niet Toepasbaar 	NietToepasbaar 

IW 	 Interventiewaarde 

Geen toetsoordeel mogelijk 

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  
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Uw Project 	 Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland (1269617) 

Certificaat 	 2019149386 

Toetsing 	 BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 

Versie 	 BoToVa Default 

Toetsingsdatum 	29 October 2019 17:59 

MM20.1 Slib Vak 3 
Analyse 	 Eenheid 	 AW 	WO 	IND 	IW 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Bodemtype correctie 

Korrelgrootte < 2 pm 	 20.4 

Organische stof 	 6.0 

Voorbehandeling 

Mengmonsters 6 monsters 	 Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 	 °h (m/m) 	39.1 	 39 	@ 

Organische stof 	% (m/m) ds 	6 	 6 

Gloeirest 	 % (m/m) ds 	92.6 

Korrelgrootte < 2 pm 	% (m/m) ds 	20.4 	 20 

Anorganische verbindingen 

Chloride (Cl) 	 mg/kg DS 	1000 	1000 

Overige org.-verontreinigingen 

Tributyltin (TBT) 	mg/kg DS 	<0.0098 	 0.065 	0.065 

Triphenyltin (TPhT) 	mg/kg DS 	<0.012 

Tributyltin (TBT) Sn 	mg Sn/kg DS 	<0.0040 	 0.065 	0.065 	0.065 

Triphenyltin (TPhT) Sn 	mg Sn/kg DS 	<0.0040 

Organotin som SN factor 0,7 mg Sn/kg DS 	0.0056 	 0.15 	0.5 	2.5 	2.5 

Organotin som (factor 0,7) mg/kg DS 	0.015 

Monsteromschrijving 	Eurofins Nr. 	Datum 	Uw Project 	 Eindoordeel  
Monstemame  

MM20.1 Slib Vak 3 	10979806 	09 oktober 2019 	Waterbodemsanering "De Kom", 	Geen toetsoordeel mogelijk 
Zeeburgereiland 

~la 

Aangenomen waarde 

G.W. 	 Gemeten waarde 

G.S.S.D. 	 Gestandaardiseerde meetwaarde 

AW 	 Achtergrondwaarde 

WO 	 Normwaarde wonen 

IND 	 Normwaarde industrie 

Niet Toepasbaar 	NietToepasbaar 

IW 	 Interventiewaarde 

Geen toetsoordeel mogelijk 

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  
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Uw Project 	 Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland (1269617) 

Certificaat 	 2019149386 

Toetsing 	 BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 

Versie 	 BoToVa Default 

Toetsingsdatum 	29 October 2019 17:59 

MM14.1 Slib Vak 1 
Analyse 	 Eenheid 

	
AW 
	

WO 	IND 	IW 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Bodemtype correctie 

Korrelgrootte < 2 pm 
	

21.1 

Organische stof 
	

8.4 

Voorbehandeling 

Mengmonsters 6 monsters 	 Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 	 % (m/m) 	41.6 	 42 

Organische stof 	% (m/m) ds 	8.4 	 8.4 

Gloeirest 	 % (m/m) ds 	90.1 

Korrelgrootte < 2 pm 	% (m/m) ds 	21.1 	 21 

Metalen 

Arseen (As) 	 mg/kg DS 	 18 	 19 	 20 	27 	76 	76 

Cadmium (Cd) 	 mg/kg DS 	<0.20 	0.15 	 0.6 	1.2 	4.3 	13 

Chroom (Cr) 	 mg/kg DS 	 55 	 60 	Wo 	55 	62 	180 	180 

Koper (Cu) 	 mg/kg DS 	 16 	 18 	 40 	54 	190 	190 

Kwik (Hg) 	 mg/kg DS 	0.14 	 0.15 	- 	0.15 	0.83 	4.8 	36 

Nikkel (Ni) 	 mg/kg DS 	 37 	 42 	Ind 	35 	 100 	100 

Lood (Pb) 	 mg/kg DS 	 44 	 47 	 50 	210 	530 	530 

Zink (Zn) 	 mg/kg DS 	 79 	 88 	 140 	200 	720 	720 

Barium (Ba) 	 mg/kg DS 	 58 	 66 	@ 	 920 

Kobalt (Co) 	 mg/kg DS 	 11 	 13 	- 	15 	35 	190 	190 

Molybdeen (Mo) 	mg/kg DS 	<1.5 	 1.1 	 1.5 	88 	190 	190 

Minerale olie 

Minerale olie (C10-C12) 	mg/kg DS 	<3.0 	 2.5 	@ 

Minerale olie (C12-C16) 	mg/kg DS 	<5.0 	 4.2 	@ 

Minerale olie (C16-C21) 	mg/kg DS 	<5.0 	 4.2 	@ 

Minerale olie (C21-C30) 	mg/kg DS 	 30 	 36 	@ 

Minerale olie (C30-C35) 	mg/kg DS 	 29 	 35 	@ 

Minerale olie (C35-C40) 	mg/kg DS 	<6.0 	 5 	@ 

Minerale olie totaal (C10- 	mg/kg DS 	 70 	 83 	- 	190 	190 	500 	5000 
C40) 

Chromatogram olie (GC) 	 Zie bijl. 

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB 

alfa-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 	 0.001 	0.001 	0.5 	17 

beta-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 	 0.002 	0.002 	0.5 	1.6 

gamma-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 	 0.003 	0.04 	0.5 	1.2 

delta-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 	@ 

Hexachloorbenzeen 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 	 0.0085 	0.027 	1.4 	2 

Heptachloor 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 	 0.0007 	0.0007 	0.1 

Heptachloorepoxide(cis- of mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 
A) 

Heptachloorepoxide(trans- 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 
of B) 

Hexachloorbutadieen 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 	 0.003 
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MM14.1 Slib Vak 1 
Analyse 	 Eenheid 	 AW 	WO 	IND 	IW 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Aldrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 	 0.32 

Dieldrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 

Endrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 

Isodrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 

Telodrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 

alfa-Endosulfan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 	 0.0009 	0.0009 	0.1 	4 

beta-Endosulfan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 	@ 

Endosulfansulfaat 	mg/kg DS 	<0.0020 	0.0017 	@ 

alfa-Chloordaan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 

gamma-Chloordaan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 

o,p'-DDT 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 

p,p'-DDT 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 

o,p'-DDE 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 

p,p'-DDE 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 

o,p'-DDD 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 

p,p'-DDD 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 

HCH LB (som) 	 mg/kg DS 	<0.0030 

Drins (som) 	 mg/kg DS 	<0.0030 	 0.015 	0.04 	0.14 	4 

DDX (som) 	 mg/kg DS 	<0.0060 

Heptachloorepoxide (som) 	mg/kg DS 	<0.0020 	 0.002 	0.002 	0.1 	4 

Chloordaan (som) 	mg/kg DS 	<0.0020 

OCB LB (som) 	 mg/kg DS 	<0.021 	 0.4 

OCB WB (som) 	 mg/kg DS 	<0.024 

HCH (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0028 

Drins (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0021 	0.0025 	- 	0.015 	0.04 	0.14 	4 

Heptachloorepoxide (som) 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0017 	- 	0.002 	0.002 	0.1 	4 
(factor 0,7) 

DDD (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0017 	- 	0.02 	0.84 	34 	34 

DDE (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0017 	 0.1 	0.13 	1.3 	2.3 

DDT (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0017 	- 	0.2 	0.2 	1 	1.7 

DDX (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0042 

Chloordaan (som) (factor 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0017 	- 	0.002 	0.002 	0.1 	4 
0,7) 

OCB (som) LB (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.015 	0.018 	- 	0.4 

OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg DS 	0.017 

Pentachloorbenzeen 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 	- 	0.0025 	0.0025 	5 	6.7 

Polychloorbifenylen, PCB 

PCB 28 

PCB 52 

PCB 101 

PCB 118 

PCB 138 

PCB 153 

PCB 180 

PCB (som 7) 

mg/kg DS 

mg/kg DS 

mg/kg DS 

mg/kg DS 

mg/kg DS 

mg/kg DS 

mg/kg DS 

mg/kg DS 

Fenolen 

Pentachloorfenol 	mg/kg DS 

Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen, PAK 

Naftaleen 	 mg/kg DS 

Fenanthreen 	 mg/kg DS 

Anthraceen 	 mg/kg DS 

<0.0010 	0.00083 

<0.0010 	0.00083 

<0.0010 	0.00083 

<0.0010 	0.00083 

<0.0010 	0.00083 

<0.0010 	0.00083 

<0.0010 	0.00083 

<0.0070 	0.0058 	 0.02 	0.04 	0.5 	1 

<0.0030 	0.0025 	 0.003 	1.4 	5 	12 

<0.050 
	

0.035 

<0.050 
	

0.035 

<0.050 
	

0.035 
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MM14.1 Slib Vak 1 
Analyse 	 Eenheid 	 AW 	WO 	IND 	IW 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Fluorantheen 	 mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Benzo(a)anthraceen 	mg/kg DS 	<0.050 	0.035  

Chryseen 	 mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Benzo(k)fluorantheen 	mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Benzo(a)pyreen 	mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Benzo(ghi)peryleen 	mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Indeno(123-cd)pyreen 	mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

PAK Totaal VROM (10) 	mg/kg DS 	<0.50 	 1.5 	6.8 	40 	40 

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 	0.35 	 0.35 	- 	1.5 	6.8 	40 	40 

Anorganische verbindingen 

Chloride (Cl) 	 mg/kg DS 
	

2500 
	

2500 

Overige org.-verontreinigingen 

Tributyltin (TBT) 	mg/kg DS 	<0.0098 	 0.065 	0.065 

Triphenyltin (TPhT) 	mg/kg DS 	<0.012 

Tributyltin (TBT) Sn 	mg Sn/kg DS 	<0.0040 	 0.065 	0.065 	0.065 

Triphenyltin (TPhT) Sn 	mg Sn/kg DS 	<0.0040 

Organotin som SN factor 0,7 mg Sn/kg DS 	0.0056 	 0.15 	0.5 	2.5 	2.5 

Organotin som (factor 0,7) mg/kg DS 	0.015 

Monsteromschrijving 	Euroflns Nr. 	Datum 	Uw Project 	 Eindoordeel  
Monstemame  

MM14.1 Slib Vak 1 	10979800 	09 oktober 2019 	Waterbodemsanering "De Kom", 	Altijd toepasbaar 
Zeeburgereiland 

geria 

Aangenomen waarde 

G.W. 	 Gemeten waarde 

G.S.S.D. 	 Gestandaardiseerde meetwaarde 

AW 	 Achtergrondwaarde 

WO 	 Normwaarde wonen 

IND 	 Normwaarde industrie 

Niet Toepasbaar 	NietToepasbaar 

IW 	 Interventiewaarde 

Geen toetsoordeel mogelijk 

<= Achtergrondwaarde 

Wo 	 Oordeel Wonen 

ind 	 Oordeel Industrie 

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  
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Uw Project 	 Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland (1269617) 

Certificaat 	 2019149386 

Toetsing 	 BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 

Versie 	 BoToVa Default 

Toetsingsdatum 	29 October 2019 17:59 

MM19.1 Slib Vak 2 
Analyse 	 Eenheid 	 AW 	WO 	IND 	IW 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Bodemtype correctie 

Korrelgrootte < 2 pm 	 12.1 

Organische stof 	 6.8 

Voorbehandeling 

Mengmonsters 6 monsters 	 Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 	 % (m/m) 	41.4 	 41 	@ 

Organische stof 	% (m/m) ds 	6.8 	 6.8 • 

Gloeirest 	 % (m/m) ds 	92.4 

Korrelgrootte < 2 pm 	% (m/m) ds 	12.1 	 12 

Anorganische verbindingen 

Chloride (Cl) 	 mg/kg DS 	2400 	2400 

Overige org.-verontreinigingen 

Tributyltin (TBT) 	mg/kg DS 	<0.0098 	 0.065 	0.065 

Triphenyltin (TPhT) 	mg/kg DS 	<0.012 

Tributyltin (TBT) Sn 	mg Sn/kg DS 	<0.0040 	 0.065 	0.065 	0.065 

Triphenyltin (TPhT) Sn 	mg Sn/kg DS 	<0.0040 

Organotin som SN factor 0,7 mg Sn/kg DS 	0.0056 	 0.15 	0.5 	2.5 	2.5 

Organotin som (factor 0,7) mg/kg DS 	0.015 

Monsteromschrijvinq 	Eurofins Nr. 	Datum 	Uw Project 	 Eindoordeel  
Monstemame  

MM19.1 Slib Vak 2 	10979805 	09 oktober 2019 	Waterbodemsanering "De Kom", 	Geen toetsoordeel mogelijk 
Zeeburgereiland 

~ia 

Aangenomen waarde 

G.W. 	 Gemeten waarde 

G.S.S.D. 	 Gestandaardiseerde meetwaarde 

AW 	 Achtergrondwaarde 

WO 	 Normwaarde wonen 

IND 	 Normwaarde industrie 

Niet Toepasbaar 	NietToepasbaar 

IW 	 Interventiewaarde 

Geen toetsoordeel mogelijk 

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  
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Uw Project 	 Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland (1269617) 

Certificaat 	 2019149386 

Toetsing 	 BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 

Versie 	 BoToVa Default 

Toetsingsdatum 	29 October 2019 17:59 

MM18.1 Slib Vak 2 
Analyse 	 Eenheid 	 AW 	WO 	IND 	IW 

G.W. G.S.S.D 	Oordeel 

Bodemtype correctie 

Korrelgrootte < 2 pm 
	

44.6 

Organische stof 
	

5.4 

Voorbehandeling 

Mengmonsters 6 monsters 	 Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 	 % (m/m) 	34.9 	 35 

Organische stof 	% (m/m) ds 	5.4 	 5.4 

Gloeirest 	 % (m/m) ds 	91.5 

Korrelgrootte < 2 pm 	% (m/m) ds 	44.6 	 45 

Anorganische verbindingen 

Chloride (Cl) 	 mg/kg DS 
	

1400 
	

1400 

Overige org.-verontreinigingen 

Tributyltin (TBT) 	mg/kg DS 	<0.0098 	 0.065 	0.065 

Triphenyltin (TPhT) 	mg/kg DS 	<0.012 

Tributyltin (TBT) Sn 	mg Sn/kg DS 	<0.0040 	 0.065 	0.065 	0.065 

Triphenyltin (TPhT) Sn 	mg Sn/kg DS 	<0.0040 

Organotin som SN factor 0,7 mg Sn/kg DS 	0.0056 	 0.15 	0.5 	2.5 	2.5 

Organotin som (factor 0,7) mg/kg DS 	0.015 

Monsteromschrijvinq 	Euroflns Nr. 	Datum 	Uw Project 	 Eindoordeel  
Monstemame  

MM18.1 Slib Vak 2 	10979804 	09 oktober 2019 	Waterbodemsanering "De Kom", 	Geen toetsoordeel mogelijk 
Zeeburgereiland 

Legenda 

Aangenomen waarde 

G.W. 	 Gemeten waarde 

G.S.S.D. 	 Gestandaardiseerde meetwaarde 

AW 	 Achtergrondwaarde 

WO 	 Normwaarde wonen 

IND 	 Normwaarde industrie 

Niet Toepasbaar 	NietToepasbaar 

IW 	 Interventiewaarde 

Geen toetsoordeel mogelijk 

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  
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Uw Project 	 Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland (1269617) 

Certificaat 	 2019149386 

Toetsing 	 BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 

Versie 	 BoToVa Default 

Toetsingsdatum 	29 October 2019 17:59 

MM21.1 Slib Vak 3 
Analyse 	 Eenheid 	 AW 	WO 	IND 	IW 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Bodemtype correctie 

Korrelgrootte < 2 pm 	 23.7 

Organische stof 	 7.0 

Voorbehandeling 

Mengmonsters 6 monsters 	 Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 	 % (m/m) 	41.1 	 41 	@ 

Organische stof 	% (m/m) ds 	7 	 7 

Gloeirest 	 % (m/m) ds 	91.4 

Korrelgrootte < 2 pm 	% (m/m) ds 	23.7 	 24 

Anorganische verbindingen 

Chloride (CI) 	 mg/kg DS 	2200 	2200 

Overige org.-verontreinigingen 

Tributyltin (TBT) 	mg/kg DS 	<0.0098 	 0.065 	0.065 

Triphenyltin (TPhT) 	mg/kg DS 	<0.012 

Tributyltin (TBT) Sn 	mg Sn/kg DS 	<0.0040 	 0.065 	0.065 	0.065 

Triphenyltin (TPhT) Sn 	mg Sn/kg DS 	<0.0040 

Organotin som SN factor 0,7 mg Sn/kg DS 	0.0056 	 0.15 	0.5 	2.5 	2.5 

Organotin som (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.015 

Monsteromschrijving 	Euroflns Nr. 	Datum 	Uw Project 	 Eindoordeel  
Monstemame  

MM21.1 Slib Vak 3 	10979807 	09 oktober 2019 	Waterbodemsanering "De Kom", 	Geen toetsoordeel mogelijk 
Zeeburgereiland 

Legenda 

Aangenomen waarde 

G.W. 	 Gemeten waarde 

G.S.S.D. 	 Gestandaardiseerde meetwaarde 

AW 	 Achtergrondwaarde 

WO 	 Normwaarde wonen 

IND 	 Normwaarde industrie 

Niet Toepasbaar 	NietToepasbaar 

IW 	 Interventiewaarde 

Geen toetsoordeel mogelijk 

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  

Page 18 of 18 



Uw Project 	 Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland (1269617) 

Certificaat 	 2019149386 

Toetsing 	 BoToVa T3 kwaliteit van bagger en ontvangende bodem bij toepassing in een oppervlaktewaterlichaam 

Versie 	 BoToVa Default 

Toetsingsdatum 	29 October 2019 18:01 

MM10.1 Slib Haven 4 
Analyse 	 Eenheid 	 RG Eis 	AW 	Kw. A 	Kw. B 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Bodemtype correctie 

Korrelgrootte < 2 pm 	 44.6 
(Lutum) 

Organische stof 	 5.7 

Voorbehandeling 

Mengmonsters 6 monsters 	 Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 	 % (m/m) 	34.6 	 35 

Organikhe stof 	% (m/m) ds 	5.7 	 5.7 

Gloeirest 	 % (m/m) ds 	91.2 

Korrelgrootte < 2 pm 	% (m/m) ds 	44.6 	 45 
(Lutum) 

Overige org.-verontreinigingen 

Tributyltin (TBT) 	mg/kg DS 

Triphenyltin (TPhT) 	mg/kg DS 

Tributyltin (TBT) Sn 	mg Sn/kg DS 

Triphenyltin (TPhT) Sn 	mg Sn/kg DS 

Organotin som SN factor 0,7 mg Sn/kg DS 

Organotin som (factor 0,7) mg/kg DS 

<0.0098 
	

0.004 	0.065 	0.25 

<0.012 

<0.0040 
	

0.004 	0.065 	0.25 

<0.0040 

0.0056 
	

0.15 
	

2.5 

0.015 

Monsteromschrijving 	Euroflns Nr. 	Datum 	Uw Project 	 Eindoordeel  
Monstername  

MM10.1 Slib Haven 4 	10979796 	09 oktober 2019 	Waterbodemsanering "De Kom", 	Geen toetsoordeel mogelijk 
Zeeburgereiland 

Legenda 

Aangenomen waarde 

G.W. 	 Gemeten waarde 

G.S.S.D. 	 Gestandaardiseerde meetwaarde 

RG Eis 	 rapportagegrens danwel achtergrondwaarde 

AW 	 Achtergrondwaarde 

Kw. A 	 Kwaliteitsklasse A 

Kw. B 	 Kwaliteitsklasse B 

No T 	 Nooit Toepasbaar 

Geen toetsoordeel mogelijk 

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  
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Uw Project 	 Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland (1269617) 

Certificaat 	 2019149386 

Toetsing 	 BoToVa T3 kwaliteit van bagger en ontvangende bodem bij toepassing in een oppervlaktewaterlichaam 

Versie 	 BoToVa Default 

Toetsingsdatum 	29 October 2019 18:01 

MM11.1 Slib Haven 4 
Analyse 	 Eenheid 	 RG Eis 	AW 	Kw. A 	Kw. B 

G.W. G.S.S.D 	Oordeel 

Bodemtype correctie 

Korrelgrootte < 2 pm 
	

16.2 

Organische stof 
	

7.0 

Voorbehandeling 

Mengmonsters 6 monsters 	 Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 	 °k (m/m) 	40.2 	 40 

Organische stof 	% (m/m) ds 	7 	 7 

Gloeirest 	 °h (m/m) ds 	91.9 

Korrelgrootte < 2 pm 	°h (m/m) ds 	16.2 	 16 

Overige org.-verontreinigingen 

Tributyltin (TBT) 
	

mg/kg DS 

Triphenyltin (TPhT) 
	

mg/kg DS 

Tributyltin (TBT) Sn 	mg Sn/kg DS 

Triphenyltin (TPhT) Sn 	mg Sn/kg DS 

Organotin som SN factor 0,7 mg Sn/kg DS 

Organotin som (factor 0,7) mg/kg DS  

<0.0098 

<0.012 

<0.0040 

<0.0040 

0.0056 

0.015 

0.004 	0.065 	0.25 

0.004 	0.065 	0.25 

	

0.15 
	

2.5 

Monsteromschrijving 	Eurofins Nr. 	Datum 	Uw Project 	 Eindoordeel  
Monstemame  

MM11.1 Slib Haven 4 	10979797 	09 oktober 2019 	Waterbodemsanering "De Kom", 	Geen toetsoordeel mogelijk 
Zeeburgereiland 

~la 

Aangenomen waarde 

G.W. 	 Gemeten waarde 

G.S.S.D. 	 Gestandaardiseerde meetwaarde 

RG Eis 	 rapportagegrens danwel achtergrondwaarde 

AW 	 Achtergrondwaarde 

Kw. A 	 Kwaliteitsklasse A 

Kw. B 	 Kwaliteitsklasse B 

No T 	 Nooit Toepasbaar 

Geen toetsoordeel mogelijk 

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  
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Uw Project 	 Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland (1269617) 

Certificaat 	 2019149386 

Toetsing 	 BoToVa T3 kwaliteit van bagger en ontvangende bodem bij toepassing in een oppervlaktewaterlichaam 

Versie 	 BoToVa Default 

Toetsingsdatum 	29 October 2019 18:01 

MM12.1 Slib Haven 4 
Analyse 	 Eenheid 	 RG Eis 	AW 	Kw. A 	Kw. B 

G.W. G.S.S.D 	Oordeel 

Bodemtype correctie 

Korrelgrootte < 2 pm 

Organische stof 

Voorbehandeling 

Mengmonsters 6 monsters 

27.3 

6.4 

Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 	 % (m/m) 	40.3 	 40 

Organische stof 	% (m/m) ds 	6.4 	 6.4 

Gloeirest 	 % (m/m) ds 	91.6 

Korrelgrootte < 2 pm 	% (m/m) ds 	27.3 	 27 

Overige org.-verontreinigingen 

Tributyltin (TBT) 	mg/kg DS 	<0.0098 

Triphenyltin (TPhT) 	mg/kg DS 	<0.012 

Tributyltin (TBT) Sn 	mg Sn/kg DS 	<0.0040 

Triphenyltin (TPhT) Sn 	mg Sn/kg DS 	<0.0040 

Organotin som SN factor 0,7 mg Sn/kg DS 	0.0056 

Organotin som (factor 0,7) mg/kg DS 	0.015 

0.004 	0.065 	0.25 

0.004 	0.065 	0.25 

	

0.15 
	

2.5 

Monsteromschrijving 	Eurofins Nr. 	Datum 	Uw Project 	 Eindoordeel  
Monstemame  

MM12.1 Slib Haven 4 	10979798 	09 oktober 2019 	Waterbodemsanering "De Kom", 	Geen toetsoordeel mogelijk 
Zeeburgereiland 

Legenda 

Aangenomen waarde 

G.W. 	 Gemeten waarde 

G.S.S.D. 	 Gestandaardiseerde meetwaarde 

RG Eis 	 rapportagegrens danwel achtergrondwaarde 

AW 	 Achtergrondwaarde 

Kw. A 	 Kwaliteitsklasse A 

Kw. B 	 Kwaliteitsklasse B 

No T 	 Nooit Toepasbaar 

Geen toetsoordeel mogelijk 

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  
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Uw Project 	 Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland (1269617) 

Certificaat 	 2019149386 

Toetsing 	 BoToVa T3 kwaliteit van bagger en ontvangende bodem bij toepassing in een oppervlaktewaterlichaam 

Versie 	 BoToVa Default 

Toetsingsdatum 	29 October 2019 18:01 

MM15.1 Slib Vak 1 
Analyse 	 Eenheid 	 RG Eis 	AW 	Kw. A 	Kw. B 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

• Bodemtype correctie 

Korrelgrootte < 2 pm 
	

26.6 

Organische stof 
	

7.5 

Voorbehandeling 

Mengmonsters 6 monsters 	 Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 	 % (m/m) 	41.1 	 41 

Organische stof 	% (m/m) ds 	7.5 	 7.5 

Gloeirest 	 % (m/m) ds 	90.7 

Korrelgrootte < 2 pm 	% (m/m) ds 	26.6 	 27 

Metalen 

Arseen (As) 	 mg/kg DS 	 18 	 18 	- 	4 	20 	29 	85 

Cadmium (Cd) 	 mg/kg DS 	<0.20 	0.15 	- 	0.2 	0.6 	4 	14 

Chroom (Cr) 	 mg/kg DS 	 44 	 43 	- 	10 	55 	120 	380 

Koper (Cu) 	 mg/kg DS 	 16 	 16 	- 	5 	40 	96 	190 

Kwik (Hg) 	 mg/kg DS 	0.19 	 0.19 	A 	0.05 	0.15 	1.2 	10 

Nikkel (Ni) 	 mg/kg DS 	 35 	 33 	- 	4 	35 	50 	210 

Lood (Pb) 	 mg/kg DS 	 38 	 38 	- 	10 	50 	138 	580 

Zink (Zn) 	 mg/kg DS 	 79 	 78 	- 	20 	140 	563 	2000 

Barium (Ba) 	 mg/kg DS 	 45 	 43 	@ 

Kobalt (Co) 	 mg/kg DS 	 11 	 10 	 3 	15 	25 	240 

Molybdeen (Mo) 	mg/kg DS 	<1.5 	 1.1 	- 	1.5 	1.5 	5 	200 

Minerale olie 

Minerale olie (C10-C12) 	mg/kg DS 	<3.0 	 2.8 	@ 

Minerale olie (C12-C16) 	mg/kg DS 	<5.0 	 4.7 	@ 

Minerale olie (C16-C21) 	mg/kg DS 	<5.0 	 4.7 	@ 

Minerale olie (C21-C30) 	mg/kg DS 	 28 	 37 	@ 

Minerale olie (C30-C35) 	mg/kg DS 	 23 	 31 	@ 

Minerale olie (C35-C40) 	mg/kg DS 	<6.0 	 5.6 	@ 

Minerale olie totaal (C10- 	mg/kg DS 	 62 	 83 	- 	35 	190 	1250 	5000 
C40) 

Chromatogram olie (GC) 	 Zie bijl. 

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB 

alfa-HO-I 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 	- 	0.001 	0.001 	0.0012 

beta-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 	- 	0.001 	0.002 	0.0065 

gamma-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 	 0.001 	0.003 	0.003 

delta-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

Hexachloorbenzeen 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 	- 	0.001 	0.0085 	0.044 

Heptachloor 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 	- 	0.001 	0.0007 	0.004 	4 

Heptachloorepoxide(cis- of mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 
A) 

Heptachloorepoxide(trans- 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 
of B) 

Hexachloorbutadieen 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 	- 	0.001 	0.003 	0.0075 
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MM15.1 Slib Vak 1 
Analyse 	 Eenheid 	 RG Eis 	AW 	Kw. A 	Kw. B 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Aldrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 	- 	0.001 	0.0008 	0.0013 

Dieldrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 	- 	0.001 	0.008 	0.008 

Endrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 	 0.001 	0.0035 	0.0035 

Isodrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 	- 	0.001 	0.001 

Telodrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 	- 	0.001 	0.0005 

alfa-Endosulfan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 	- 	0.001 	0.0009 	0.0021 	4 

beta-Endosulfan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 	@ 

Endosulfansulfaat 	mg/kg DS 	<0.0020 	0.0019 

alfa-Chloordaan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

gamma-Chloordaan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

o,p'-DDT 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

p,p'-DDT 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

o,p'-DDE 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

p,p'-DDE 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

o,p'-DDD 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

p,p'-DDD 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0-.00093 

HCH LB (som) 	 mg/kg DS 	<0.0030 	 0.001 	0.01 	0.01 	2 

Drins (som) 	 mg/kg DS 	<0.0030 	 0.001 	0.015 	0.015 	4 

DDX (som) 	 mg/kg DS 	<0.0060 	 0.001 	0.3 	0.3 	4 

Heptachloorepoxide (som) 	mg/kg DS 	<0.0020 	 0.001 	0.002 	0.004 	4 

Chloordaan (som) 	mg/kg DS 	<0.0020 

OCB LB (som) 	 mg/kg DS 	<0.021 	 0.4 

OCB WB (som) 	mg/kg DS 	<0.024 

HCH (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0028 	0.0037 	- 	0.001 	0.01 	0.01 	2 

Drins (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0021 	0.0028 	- 	0.001 	0.015 	0.015 	4 

Heptachloorepoxide (som) 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0019 	- 	0.001 	0.002 	0.004 	4 
(factor 0,7) 

DDD (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0014 

DDE (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0014 

DDT (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0014 

DDX (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0042 	0.0056 	 0.001 	0.3 	0.3 	4 

Chloordaan (som) (factor 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0019 	 0.001 	0.002 	 4 
0,7) 

OCB (som) LB (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.015 	 0.4 

OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg DS 	0.017 	0.022 

Pentachloorbenzeen 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 	- 	0.001 	0.0025 	0.007 

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 	 0.001 	0.0015 	0.014 

PCB 52 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 	 0.001 	0.002 	0.015 

PCB 101 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 	- 	0.001 	0.0015 	0.023 

PCB 118 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 	- 	0.001 	0.0045 	0.016 

PCB 138 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 	 0.001 	0.004 	0.027 

PCB 153 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 	 0.001 	0.0035 	0.033 

PCB 180 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 	- 	0.001 	0.0025 	0.018 

PCB (som 7) 	 mg/kg DS 	<0.0070 	0.0065 	- 	0.007 	0.02 	0.139 	1 

Fenolen 
Pentachloorfenol 	mg/kg DS 	<0.0030 	0.0028 	 0.003 	0.003 	0.016 	5 

Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen 	 mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Fenanthreen 	 mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Anthraceen 	 mg/kg DS 	<0.050 	0.035 
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MM15.1 Slib Vak 1 
Analyse 	 Eenheid 	 RG Eis 	AW 	Kw. A 	Kw. B 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Fluorantheen 	 mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Benzo(a)anthraceen 	mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Chryseen 	 mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Benzo(k)fluorantheen 	mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Benzo(a)pyreen 	mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Benzo(ghi)peryleen 	mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Indeno(123-cd)pyreen 	mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

PAK Totaal VROM (10) 	mg/kg DS 	<0.50 	 0.5 	1.5 	9 	40 

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 	0.35 	 0.35 	 0.5 	1.5 	9 	40 

Anorganische verbindingen 

Chloride (Cl) 	 mg/kg DS 	2800 	2800 

Overige org.-verontreinigingen 

Tributyltin (TBT) 	mg/kg DS 

Triphenyltin (TPhT) 	mg/kg DS 

Tributyltin (TBT) Sn 	mg Sn/kg DS 

Triphenyltin (TPhT) Sn 	mg Sn/kg DS 

Organotin som SN factor 0,7 mg Sn/kg DS 

Organotin som (factor 0,7) mg/kg DS 

<0.0098 
	

0.004 	0.065 	0.25 

<0.012 

<0.0040 
	

0.004 	0.065 	0.25 

<0.0040 

0.0056 
	

0.15 
	

2.5 

0.015 

Monsteromschrijving 	Eurofins Nr. 	Datum 	Uw Project 	 Eindoordeel  
Monstemame  

MM15.1 Slib Vak 1 	10979801 	09 oktober 2019 	Waterbodemsanering "De Kom", 	Altijd toepasbaar 
Zeeburgereiland 

Legenda 

Aangenomen waarde 

G.W. 	 Gemeten waarde 

G.S.S.D. 	 Gestandaardiseerde meetwaarde 

RG Eis 	 rapportagegrens danwel achtergrondwaarde 

AW 	 Achtergrondwaarde 

Kw. A 	 Kwaliteitsklasse A 

Kw. B 	 Kwaliteitsklasse B 

No T 	 Nooit Toepasbaar 

Geen toetsoordeel mogelijk 

<= Achtergrondwaarde 

A 	 Oordeel kwaliteit A 

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  
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Uw Project 	 Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland (1269617) 

Certificaat 	 2019149386 

Toetsing 	 BoToVa T3 kwaliteit van bagger en ontvangende bodem bij toepassing in een oppervlaktewaterlichaam 

Versie 	 BoToVa Default 

Toetsingsdatum 	29 October 2019 18:01 

MM13.1 Slib Vak 1 
Analyse 	 Eenheid 	 RG Eis 	AW 	Kw. A 	Kw. B 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Bodemtype correctie 

Korrelgrootte < 2 pm 
	

14.1 

Organische stof 
	

6.9 

Voorbehandeling 

Mengmonsters 6 monsters 	 Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 	 °h (m/m) 	39.9 	 40 

Organische stof 	% (m/m) ds 	6.9 	 6.9 

Gloeirest 	 % (m/m) ds 	92.1 

Korrelgrootte < 2 pm 	°k (m/m) ds 	14.1 	 14 

Metalen 

Arseen (As) 	 mg/kg DS 	 17 	 21 	A 	4 	20 	29 	85 

Cadmium (Cd) 	 mg/kg DS 	0.32 	 0.39 	 0.2 	0.6 	4 	14 

Chroom (Cr) 	 mg/kg DS 	 51 	 65 	A 	10 	55 	120 	380 

Koper (Cu) 	 mg/kg DS 	 16 	 21 	- 	5 	40 	96 	190 

Kwik (Hg) 	 mg/kg DS 	0.24 	 0.28 	A 	0.05 	0.15 	1.2 	10 

Nikkel (Ni) 	 mg/kg DS 	 33 	 48 	A 	4 	35 	50 	210 

Lood (Pb) 	 mg/kg DS 	 54 	 65 	A 	10 	50 	138 	580 

Zink (Zn) 	 mg/kg DS 	120 	 160 	A 	20 	140 	563 	2000 

Barium (Ba) 	 mg/kg DS 	 55 	 85 	@ 

Kobalt (Co) 	 mg/kg DS 	9.8 	 15 	- 	3 	15 	25 	240 

Molybdeen (Mo) 	mg/kg DS 	<1.5 	 1.1 	- 	1.5 	1.5 	5 	200 

Minerale olie 

Minerale olie (C10-C12) 	mg/kg DS 	<3.0 	 3 	@ 

Minerale olie (C12-C16) 	mg/kg DS 	<5.0 	 5.1 	@ 

Minerale olie (C16-C21) 	mg/kg DS 	 11 	 16 	@ 

Minerale olie (C21-C30) 	mg/kg DS 	 42 	 61 	@ 

Minerale olie (C30-C35) 	mg/kg DS 	 28 	 41 	@ 

Minerale olie (C35-C40) 	mg/kg DS 	7.9 	 11 	@ 

Minerale olie totaal (C10- 	mg/kg DS 	 90 	 130 	 35 	190 	1250 	5000 
C40) 

Chromatogram olie (GC) 	 Zie bijl. 

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB 

alfa-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 	 0.001 	0.001 	0.0012 

beta-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 	 0.001 	0.002 	0.0065 

gamma-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 	 0.001 	0.003 	0.003 

delta-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

Hexachloorbenzeen 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 	 0.001 	0.0085 	0.044 

Heptachloor 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 	 0.001 	0.0007 	0.004 	4 

Heptachloorepoxide(cis- of mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 
A) 

Heptachloorepoxide(trans- 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 
of B) 

Hexachloorbutadieen 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 	 0.001 	0.003 	0.0075 
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MM13.1 Slib Vak 1 
Analyse 	 Eenheid 	 RG Eis 	AW 	Kw. A 	Kw. B 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Aldrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 	 0.001 	0.0008 	0.0013 

Dieldrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 	- 	0.001 	0.008 	0.008 

Endrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 	 0.001 	0.0035 	0.0035 

Isodrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 	- 	0.001 	0.001 

Telodrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 	 0.001 	0.0005 

alfa-Endosulfan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 	- 	0.001 	0.0009 	0.0021 	4 

beta-Endosulfan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 	@ 

Endosulfansulfaat 	mg/kg DS 	<0.0020 	0.002 

alfa-Chloordaan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

gamma-Chloordaan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

o,p'-DDT 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

p,p'-DDT 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

o,p'-DDE 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

p,p'-DDE 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

o,p'-DDD 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

p,p'-DDD 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

HCH LB (som) 	 mg/kg DS 	<0.0030 	 0.001 	0.01 	0.01 	2 

Drins (som) 	 mg/kg DS 	<0.0030 	 0.001 	0.015 	0.015 	4 

DDX (som) 	 mg/kg DS 	<0.0060 	 0.001 	0.3 	0.3 	4 

Heptachloorepoxide (som) 	mg/kg DS 	<0.0020 	 0.001 	0.002 	0.004 	4 

Chloordaan (som) 	mg/kg DS 	<0.0020 

OCB LB (som) 	 mg/kg DS 	<0.021 	 0.4 

OCB WB (som) 	 mg/kg DS 	<0.024 

HCH (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0028 	0.0041 	 0.001 	0.01 	0.01 	2 

Drins (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0021 	0.003 	 0.001 	0.015 	0.015 	4 

Heptachloorepoxide (som) 	mg/kg DS 	0.0014 	0.002 	- 	0.001 	0.002 	0.004 	4 
(factor 0,7) 

DDD (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0014 

DDE (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0014 

DDT (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0014 

DDX (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0042 	0.0061 	- 	0.001 	0.3 	0.3 	4 

Chloordaan (som) (factor 	mg/kg DS 	0.0014 	0.002 	- 	0.001 	0.002 	 4 
0,7) 

OCB (som) LB (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.015 	 0.4 

OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg DS 	0.017 	0.024 	- 

Pentachloorbenzeen 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 	- 	0.001 	0.0025 	0.007 

Polychloorbifenylen, PCB 

PCB 28 

PCB 52 

PCB 101 

PCB 118 

PCB 138 

PCB 153 

PCB 180 

PCB (som 7)  

mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 	- 	0.001 	0.0015 	0.014 

mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 	- 	0.001 	0.002 	0.015 

mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 	 0.001 	0.0015 	0.023 

mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 	 0.001 	0.0045 	0.016 

mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 	- 	0.001 	0.004 	0.027 

mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 	 0.001 	0.0035 	0.033 

mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 	- 	0.001 	0.0025 	0.018 

mg/kg DS 	<0.0070 	0.0071 	- 	0.007 	0.02 	0.139 	1 

Fenolen 

Pentachloorfenol 
	

mg/kg DS 
	

<0.0030 	0.003 
	

0.003 	0.003 	0.016 	5 

Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen, PAK 

Naftaleen 	 mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Fenanthreen 	 mg/kg DS 	0.053 	0.053 

Anthraceen 	 mg/kg DS 	<0.050 	0.035 
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MM13.1 Slib Vak 1 
Analyse 	 Eenheid 	 RG Eis 	AW 	Kw. A 	Kw. B 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Fluorantheen 	 mg/kg DS 	0.19 	 0.19 

Benzo(a)anthraceen 	mg/kg DS 	0.075 	0.075 

Chryseen 	 mg/kg DS 	0.082 	0.082 

Benzo(k)fluorantheen 	mg/kg DS 	0.054 	0.054 

Benzo(a)pyreen 	mg/kg DS 	0.083 	0.083 

Benzo(ghi)peryleen 	mg/kg DS 	0.11 	 0.11 

Indeno(123-cd)pyreen 	mg/kg DS 	0.12 	 0.12 

PAK Totaal VROM (10) 	mg/kg DS 	0.77 	 0.5 	1.5 	9 	40 

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 	0.84 	 0.84 	- 	0.5 	1.5 	9 	40 

Anorganische verbindingen 

Chloride (Cl) 	 mg/kg DS 

Overige org.-verontreinigingen 

Tributyltin (TBT) 	mg/kg DS 

Triphenyltin (TPhT) 	mg/kg DS 

Tributyltin (TBT) Sn 	mg Sn/kg DS 

Triphenyltin (TPhT) Sn 	mg Sn/kg DS 

Organotin som SN factor 0,7 mg Sn/kg DS 

Organotin som (factor 0,7) mg/kg DS 

1500 
	

1500 

<0.0098 
	

0.004 	0.065 	0.25 

<0.012 

<0.0040 
	

0.004 	0.065 	0.25 

<0.0040 

0.0056 
	

0.15 
	

2.5 

0.015 

Monsteromschrlivinq 	Eurofins Nr. 	Datum 	Uw Project 	 Eindoordeel 
Monstemame  

MM13.1 Slib Vak 1 	10979799 	09 oktober 2019 	Waterbodemsanering "De Kom", 	Klasse A 
Zeeburgereiland 

Legenda 

Aangenomen waarde 

G.W. 	 Gemeten waarde 

G.S.S.D. 	 Gestandaardiseerde meetwaarde 

RG Eis 	 rapportagegrens danwel achtergrondwaarde 

AW 	 Achtergrondwaarde 

Kw. A 	 Kwaliteitsklasse A 

Kw. B 	 Kwaliteitsklasse B 

No T 	 Nooit Toepasbaar 

Geen toetsoordeel mogelijk 

<= Achtergrondwaarde 

A 	 Oordeel kwaliteit A 

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  
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Uw Project 	 Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland (1269617) 

Certificaat 	 2019149386 

Toetsing 	 BoToVa T3 kwaliteit van bagger en ontvangende bodem bij toepassing in een oppervlaktewaterlichaam 

Versie 	 BoToVa Default 

Toetsingsdatum 	29 October 2019 18:01 

MM16.1 Slib Vaarweg C 
Analyse 	 Eenheid 	 RG Eis 	AW 	Kw. A 	Kw. B 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Bodemtype correctie 

Korrelgrootte < 2 pm 

Organische stof 

Voorbehandeling 

Mengmonsters 6 monsters 

45.1 

5.8 

Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 	 % (m/m) 	35.3 	 35 	@ 

Organische stof 	% (m/m) ds 	5.8 	 5.8 

Gloeirest 	 % (m/m) ds 	91 

Korrelgrootte < 2 pm 	% (m/m) ds 	45.1 	 45 

Anorganische verbindingen 

Chloride (Cl) 	 mg/kg DS 	1400 	1400 

Overige org.-verontreinigingen 

Tributyltin (TBT) 	mg/kg DS 

Triphenyltin (TPhT) 	mg/kg DS 

Tributyltin (TBT) Sn 	mg Sn/kg DS 

Triphenyltin (TPhT) Sn 	mg Sn/kg DS 

Organotin som SN factor 0,7 mg Sn/kg DS 

Organotin som (factor 0,7) mg/kg DS 

<0.0098 
	

0.004 	0.065 	0.25 

<0.012 

<0.0040 
	

0.004 	0.065 	0.25 

<0.0040 

0.0056 
	

0.15 
	

2.5 

0.015 

Monsteromschrijving 	Eurofins Nr. 	Datum 	Uw Project 	 Eindoordeel  
Monstemame 

MM16.1 Slib Vaarweg C 	10979802 	09 oktober 2019 	Waterbodemsanering "De Kom", 	Geen toetsoordeel mogelijk 
Zeeburgereiland 

Legenda 

Aangenomen waarde 

G.W. 	 Gemeten waarde 

G.S.S.D. 	 Gestandaardiseerde meetwaarde 

RG Eis 	 rapportagegrens danwel achtergrondwaarde 

AW 	 Achtergrondwaarde 

Kw. A 	 Kwaliteitsklasse A 

Kw. B 	 Kwaliteitsklasse B 

No T 	 Nooit Toepasbaar 

Geen toetsoordeel mogelijk 

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  
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Uw Project 	 Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland (1269617) 

Certificaat 	 2019149386 

Toetsing 	 BoToVa T3 kwaliteit van bagger en ontvangende bodem bij toepassing in een oppervlaktewaterlichaam 

Versie 	 BoToVa Default 

Toetsingsdatum 	29 October 2019 18:01 

MM17.1 Slib Vaarweg C 
Analyse 	 Eenheid 	 RG Eis 	AW 	Kw. A 	Kw. B 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Bodemtype correctie 

Korrelgrootte < 2 pm 	 26.6 

Organische stof 
	

5.1 

Voorbehandeling 

Mengmonsters 6 monsters 	 Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 	 % (m/m) 	41.2 	 41 

Organische stof 	% (m/m) ds 	5.1 	 5.1 

Gloeirest 	 % (m/m) ds 	93 

Korrelgrootte < 2 pm 	% (m/m) ds 	26.6 	 27 

Anorganische verbindingen 

Chloride (Cl) 	 mg/kg DS 
	

2300 
	

2300 

Overige org.-verontreinigingen 

Tributyltin (TBT) 	mg/kg DS 

Triphenyltin (TPhT) 	mg/kg DS 

Tributyltin (TBT) Sn 	mg Sn/kg DS 

Triphenyltin (TPhT) Sn 	mg Sn/kg DS 

Organotin som SN factor 0,7 mg Sn/kg DS 

Organotin som (factor 0,7) mg/kg DS 

<0.0098 
	

0.004 	0.065 	0.25 

<0.012 

<0.0040 
	

0.004 	0.065 	0.25 

<0.0040 

0.0056 
	

0.15 
	

2.5 

0.015 

Monsteromschrijving 	Euroflns Nr. 	Datum 	Uw Project 	 Eindoordeel  
Monstemame  

MM17.1 Slib Vaarweg C 	10979803 	09 oktober 2019 	Waterbodemsanering "De Kom", 	Geen toetsoordeel mogelijk 
Zeeburgereiland 

Legenda 

Aangenomen waarde 

G.W. 	 Gemeten waarde 

G.S.S.D. 	 Gestandaardiseerde meetwaarde 

RG Eis 	 rapportagegrens danwel achtergrondwaarde 

AW 	 Achtergrondwaarde 

Kw. A 	 Kwaliteitsklasse A 

Kw. B 	 Kwaliteitsklasse B 

No T 	 Nooit Toepasbaar 

Geen toetsoordeel mogelijk 

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  
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Uw Project 	 Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland (1269617) 

Certificaat 	 2019149386 

Toetsing 	 BoToVa T3 kwaliteit van bagger en ontvangende bodem bij toepassing in een oppervlaktewaterlichaam 

Versie 	 BoToVa Default 

Toetsingsdatum 	29 October 2019 18:01 

MM20.1 Slib Vak 3 
Analyse 	 Eenheid 	 RG Eis 	AW 	Kw. A 	Kw. B 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Bodemtype correctie 

Korrelgrootte < 2 pm 	 20.4 

Organische stof 	 6.0 

Voorbehandeling 

Meng.monsters 6 monsters 	 Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 	 % (m/m) 	39.1 	 39 	@ 

Organische stof 	% (m/m) ds 	6 	 6 

Gloeirest 	 rio (m/m) ds 	92.6 

Korrelgrootte < 2 pm 	% (m/m) ds 	20.4 	 20 

Anorganische verbindingen 

Chloride (Cl) 	 mg/kg DS 	1000 	1000 

Overige org.-verontreinigingen 

Tributyltin (TBT) 	mg/kg DS 	<0.0098 

Triphenyltin (TPhT) 	mg/kg DS 	<0.012 

Tributyltin (TBT) Sn 	mg Sn/kg DS 	<0.0040 

Triphenyltin (TPhT) Sn 	mg Sn/kg DS 	<0.0040 

Organotin som SN factor 0,7 mg Sn/kg DS 	0.0056 

Organotin som (factor 0,7) mg/kg DS 	0.015 

0.004 	0.065 	0.25 

0.004 	0.065 	0.25 

	

0.15 
	

2.5 

Monsteromschrijvinq 	Eurofins Nr. 	Datum 	Uw Project 	 Eindoordeel  
Monstemame  

MM20.1 Slib Vak 3 	10979806 	09 oktober 2019 	Waterbodemsanering "De Kom", 	Geen toetsoordeel mogelijk 
Zeeburgereiland 

getcla 

Aangenomen waarde 

G.W. 	 Gemeten waarde 

G.S.S.D. 	 Gestandaardiseerde meetwaarde 

RG Eis 	 rapportagegrens danwel achtergrondwaarde 

AW 	 Achtergrondwaarde 

Kw. A 	 Kwaliteitsklasse A 

Kw. B 	 Kwaliteitsklasse B 

No T 	 Nooit Toepasbaar 

Geen toetsoordeel mogelijk 

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  
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Uw Project 	 Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland (1269617) 

Certificaat 	 2019149386 

Toetsing 	 BoToVa T3 kwaliteit van bagger en ontvangende bodem bij toepassing in een oppervlaktewaterlichaam 

Versie 	 BoToVa Default 

Toetsingsdatum 	29 October 2019 18:01 

MM14.1 Slib Vak 1 
Analyse 	 Eenheid 	 RG Eis 	AW 	Kw. A 	Kw. B 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Bodemtype correctie 

Korrelgrootte < 2 pm 
	

21.1 

Organische stof 
	

8.4 

Voorbehandeling 

Mengmonsters 6 monsters 	 Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 	 % (m/m) 	41.6 	 42 

Organische stof 	% (m/m) ds 	8.4 	 8.4 

Gloeirest 	 Vo (m/m) ds 	90.1 

Korrelgrootte < 2 pm 	% (m/m) ds 	21.1 	 21 

Metalen 

Arseen (As) 	 mg/kg DS 	 18 	 19 	 4 	20 	29 	85 

Cadmium (Cd) 	 mg/kg DS 	<0.20 	0.15 	 0.2 	0.6 	4 	14 

Chroom (Cr) 	 mg/kg DS 	 55 	 60 	A 	10 	55 	120 	380 

Koper (Cu) 	 mg/kg DS 	 16 	 18 	 5 	40 	96 	190 

Kwik (Hg) 	 mg/kg DS 	0.14 	 0.15 	 0.05 	0.15 	1.2 	10 

Nikkel (Ni) 	 mg/kg DS 	 37 	 42 	A 	4 	35 	50 	210 

Lood (Pb) 	 mg/kg DS 	 44 	 47 	 10 	50 	138 	580 

Zink (Zn) 	 mg/kg DS 	 79 	 88 	 20 	140 	563 	2000 

Barium (Ba) 	 mg/kg DS 	 58 	 66 	@ 

Kobalt (Co) 	 mg/kg DS 	 11 	 13 	 3 	15 	25 	240 

Molybdeen (Mo) 	mg/kg DS 	<1.5 	 1.1 	 1.5 	1.5 	5 	200 

Minerale olie 

Minerale olie (C10-C12) 	mg/kg DS 	<3.0 	 2.5 	@ 

Minerale olie (C12-C16) 	mg/kg DS 	<5.0 	 4.2 	@ 

Minerale olie (C16-C21) 	mg/kg DS 	<5.0 	 4.2 	@ 

Minerale olie (C21-C30) 	mg/kg DS 	 30 	 36 	@ 

Minerale olie (C30-C35) 	mg/kg DS 	 29 	 35 	@ 

Minerale olie (C35-C40) 	mg/kg DS 	<6.0 	 5 	@ 
Minerale olie totaal (C10- 	mg/kg DS 	 70 	 83 	 35 	190 	1250 	5000 
C40) 

Chromatogram olie (GC) 	 Zie bijl. 

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB 

alfa-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 	 0.001 	0.001 	0.0012 

beta-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 	 0.001 	0.002 	0.0065 

gamma-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 	 0.001 	0.003 	0.003 

delta-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 

Hexachloorbenzeen 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 	 0.001 	0.0085 	0.044 

Heptachloor 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 	- 	0.001 	0.0007 	0.004 	4 

Heptachloorepoxide(cis- of mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 
A) 

Heptachloorepoxide(trans- 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 
of B) 

Hexachloorbutadieen 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 	 0.001 	0.003 	0.0075 
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MM14.1 Slib Vak 1 
Analyse 	 Eenheid 	 RG Eis 	AW 	Kw. A 	Kw. B 

G.S.S.D 	Oordeel G.W. 

Aldrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 	 0.001 	0.0008 	0.0013 

Dieldrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 	 0.001 	0.008 	0.008 

Endrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 	 0.001 	0.0035 	0.0035 

Isodrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 	- 	0.001 	0.001 

Telodrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 	 0.001 	0.0005 

alfa-Endosulfan 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 	- 	0.001 	0.0009 	0.0021 

beta-Endosulfan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 	@ 

Endosulfansulfaat 	mg/kg DS 	<0.0020 	0.0017 

alfa-Chloordaan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 

gamma-Chloordaan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 

o,p'-DDT 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 

p,p'-DDT 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 

o,p'-DDE 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 

p,p'-DDE 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 

o,p'-DDD 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 

p,p'-DDD 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 

HCH LB (som) 	 mg/kg DS 	<0.0030 	 0.001 	0.01 	0.01 	2 

Drins (som) 	 mg/kg DS 	<0.0030 	 0.001 	0.015 	0.015 	4 

DDX (som) 	 mg/kg DS 	<0.0060 	 0.001 	0.3 	0.3 	4 

Heptachloorepoxide (som) 	mg/kg DS 	<0.0020 	 0.001 	0.002 	0.004 	4 

Chloordaan (som) 	mg/kg DS 	<0.0020 

OCB LB (som) 	 mg/kg DS 	<0.021 	 0.4 

OCB WB (som) 	 mg/kg DS 	<0.024 

HCH (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0028 	0.0033 	 0.001 	0.01 	0.01 	2 

Drins (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0021 	0.0025 	 0.001 	0.015 	0.015 	4 

Heptachloorepoxide (som) 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0017 	- 	0.001 	0.002 	0.004 	4 
(factor 0,7) 

DDD (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0014 

DDE (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0014 

DDT (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0014 

DDX (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0042 	0.005 	- 	0.001 	0.3 	0.3 	4 

Chloordaan (som) (factor 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0017 	 0.001 	0.002 	 4 
0,7) 

OCB (som) LB (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.015 	 0.4 

OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg DS 	0.017 	0.02 

Pentachloorbenzeen 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 	 0.001 	0.0025 	0.007 

mg/kg DS 

mg/kg DS 

mg/kg DS 

mg/kg DS 

mg/kg DS 

mg/kg DS 

mg/kg DS 

mg/kg DS 

Polychloorbifenylen, PCB 

PCB 28 

PCB 52 

PCB 101 

PCB 118 

PCB 138 

PCB 153 

PCB 180 

PCB (som 7)  

<0.0010 	0.00083 	- 	0.001 	0.0015 	0.014 

<0.0010 	0.00083 	- 	0.001 	0.002 	0.015 

<0.0010 	0.00083 	- 	0.001 	0.0015 	0.023 

<0.0010 	0.00083 	 0.001 	0.0045 	0.016 

<0.0010 	0.00083 	- 	0.001 	0.004 	0.027 

<0.0010 	0.00083 	- 	0.001 	0.0035 	0.033 

<0.0010 	0.00083 	- 	0.001 	0.0025 	0.018 

<0.0070 	0.0058 	- 	0.007 	0.02 	0.139 	1 

Fenolen 

Pentachloorfenol 	mg/kg DS 	<0.0030 	0.0025 
	

0.003 	0.003 	0.016 	5 

Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen, PAK 

Naftaleen 	 mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Fenanthreen 	 mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Anthraceen 	 mg/kg DS 	<0.050 	0.035 
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MM14.1 Slib Vak 1 
Analyse 	 Eenheid 	 RG Eis 	AW 	Kw. A 	Kw. B 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Fluorantheen 	 mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Benzo(a)anthraceen 	mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Chryseen 	 mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Benzo(k)fluorantheen 	mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Benzo(a)pyreen 	mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Benzo(ghi)peryleen 	mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Indeno(123-cd)pyreen 	mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

PAK Totaal VROM (10) 	mg/kg DS 	<0.50 	 0.5 	1.5 	9 	40 

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 	0.35 	 0.35 	 0.5 	1.5 	9 	40 

Anorganische verbindingen 

Chloride (Cl) 	 mg/kg DS 	2500 	2500 

Overige org.-verontreinigingen 

Tributyltin (TBT) 
	

mg/kg DS 

Triphenyltin (TPhT) 
	

mg/kg DS 

Tributyltin (TBT) Sn 	mg Sn/kg DS 

Triphenyltin (TPhT) Sn 	mg Sn/kg DS 

Organotin som SN factor 0,7 mg Sn/kg DS 

Organotin som (factor 0,7) mg/kg DS  

<0.0098 

<0.012 

<0.0040 

<0.0040 

0.0056 

0.015 

0.004 	0.065 	0.25 

0.004 	0.065 	0.25 

	

0.15 
	

2.5 

Monsteromschrijving 	Eurofins Nr. 	Datum 	Uw Project 	 Eindoordeel  
Monstername  

MM14.1 Slib Vak 1 	10979800 	09 oktober 2019 	Waterbodemsanering "De Kom", 	Altijd toepasbaar 
Zeeburgereiland 

Legenda 

Aangenomen waarde 

G.W. 	 Gemeten waarde 

G.S.S.D. 	 Gestandaardiseerde meetwaarde 

RG Eis 	 rapportagegrens danwel achtergrondwaarde 

AW 	 Achtergrondwaarde 

Kw. A 	 Kwaliteitsklasse A 

Kw. B 	 Kwaliteitsklasse B 

No T 	 Nooit Toepasbaar 

Geen toetsoordeel mogelijk 

<= Achtergrondwaarde 

A 	 Oordeel kwaliteit A 

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  
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Uw Project 	 Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland (1269617) 

Certificaat 	 2019149386 

Toetsing 	 BoToVa T3 kwaliteit van bagger en ontvangende bodem bij toepassing in een oppervlaktewaterlichaam 

Versie 	 BoToVa Default 

Toetsingsdatum 	29 October 2019 18:01 

MM19.1 Slib Vak 2 
Analyse 	 Eenheid 	 RG Eis 	AW 	Kw. A 	Kw. B 

G.W. G.S.S.D 	Oordeel 

Bodemtype correctie 

Korrelgrootte < 2 pm 	 12.1 

Organische stof 	 6.8 

Voorbehandeling 

Mengmonsters 6 monsters 	 Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 	 % (m/m) 	41.4 	 41 	@ 

Organische stof 	% (m/m) ds 	6.8 	 6.8 

Gloeirest 	 Vo (m/m) ds 	92.4 

Korrelgrootte < 2 pm 	% (m/m) ds 	12.1 	 12 

Anorganische verbindingen 

Chloride (Cl) 	 mg/kg DS 	2400 	2400 

Overige org.-verontreinigingen 

Tributyltin (TBT) 	mg/kg DS 	<0.0098 

Triphenyltin (TPhT) 	mg/kg DS 	<0.012 

Tributyltin (TBT) Sn 	mg Sn/kg DS 	<0.0040 

Triphenyltin (TPhT) Sn 	mg Sn/kg DS 	<0.0040 

Organotin som SN factor 0,7 mg Sn/kg DS 	0.0056 

Organotin som (factor 0,7) mg/kg DS 	0.015 

0.004 	0.065 	0.25 

0.004 	0.065 	0.25 

	

0.15 
	

2.5 

Monsteromschrijving 	Eurofins Nr. 	Datum 	Uw Project 	 Eindoordeel  
Monstemame  

MM19.1 Slib Vak 2 	10979805 	09 oktober 2019 	Waterbodemsanering "De Kom", 	Geen toetsoordeel mogelijk 
Zeeburgereiland 

Legenda 

Aangenomen waarde 

G.W. 	 Gemeten waarde 

G.S.S.D. 	 Gestandaardiseerde meetwaarde 

RG Eis 	 rapportagegrens danwel achtergrondwaarde 

AW 	 Achtergrondwaarde 

Kw. A 	 Kwaliteitsklasse A 

Kw. B 	 Kwaliteitsklasse B 

No T 	 Nooit Toepasbaar 

Geen toetsoordeel mogelijk 

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  
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Uw Project 	 Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland (1269617) 

Certificaat 	 2019149386 

Toetsing 	 BoToVa T3 kwaliteit van bagger en ontvangende bodem bij toepassing in een oppervlaktewaterlichaam 

Versie 	 BoToVa Default 

Toetsingsdatum 	29 October 2019 18:01 

MM18.1 Slib Vak 2 
Analyse 	 Eenheid 	 RG Eis 	AW 	Kw. A 	Kw. B 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Bodemtype correctie 

Korrelgrootte < 2 pm 
	

44.6 

Organische stof 
	

5.4 

Voorbehandeling 

Mengmonsters 6 monsters 	 Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 	 % (m/m) 	34.9 	 35 

Organische stof 	% (m/m) ds 	5.4 	 5.4 

Gloeirest 	 °h (m/m) ds 	91.5 

Korrelgrootte < 2 pm 	% (m/m) ds 	44.6 	 45 

Anorganische verbindingen 

Chloride (Cl) 	 mg/kg DS 
	

1400 
	

1400 

Overige org.-verontreinigingen 

Tributyltin (TBT) 	mg/kg DS 

Triphenyltin (TPhT) 	mg/kg DS 

Tributyltin (TBT) Sn 	mg Sn/kg DS 

Triphenyltin (TPhT) Sn 	mg Sn/kg DS 

Organotin som SN factor 0,7 mg Sn/kg DS 

Organotin som (factor 0,7) mg/kg DS 

<0.0098 
	

0.004 	0.065 	0.25 

<0.012 

<0.0040 
	

0.004 	0.065 	0.25 

<0.0040 

0.0056 
	

0.15 
	

2.5 

0.015 

Monsteromschrllvinq 	EurofIns Nr. 	Datum 	Uw Project 	 Eindoordeel  
Monstername  

MM18.1 Slib Vak 2 	10979804 	09 oktober 2019 	Waterbodemsanering "De Kom", 	Geen toetsoordeel mogelijk 
Zeeburgereiland 

~la 

Aangenomen waarde 

G.W. 	 Gemeten waarde 

G.S.S.D. 	 Gestandaardiseerde meetwaarde 

RG Eis 	 rapportagegrens danwel achtergrondwaarde 

AW 	 Achtergrondwaarde 

Kw. A 	 Kwaliteitsklasse A 

Kw. B 	 Kwaliteitsklasse B 

No T 	 Nooit Toepasbaar 

Geen toetsoordeel mogelijk 

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  
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Uw Project 	 Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland (1269617) 

Certificaat 	 2019149386 

Toetsing 	 BoToVa T3 kwaliteit van bagger en ontvangende bodem bij toepassing in een oppervlaktewaterlichaam 

Versie 	 BoToVa Default 

Toetsingsdatum 	29 October 2019 18:01 

MM21.1 Slib Vak 3 
Analyse 	 Eenheid 	 RG Eis 	AW 	Kw. A 	Kw. B 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Bodemtype correctie 

Korrelgrootte < 2 pm 

Organische stof 

Voorbehandeling 

Mengmonsters 6 monsters 

23.7 

7.0 

Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 	 % (m/m) 	41.1 	 41 	@ 

Organische stof 	% (m/m) ds 	7 	 7 

Gloeirest 	 % (m/m) ds 	91.4 

Korrelgrootte < 2 pm 	% (m/m) ds 	23.7 	 24 

Anorganische verbindingen 

Chloride (Cl) 	 mg/kg DS 	2200 	2200 

Overige org.-vei•ontreinigingen 

Tributyltin (TBT) 
	

mg/kg DS 

Triphenyltin (TPhT) 	mg/kg DS 

Tributyltin (TBT) Sn 	mg Sn/kg DS 

Triphenyltin (TPhT) Sn 	mg Sn/kg DS 

Organotin som SN factor 0,7 mg Sn/kg DS 

Organotin som (factor 0,7) mg/kg DS  

<0.0098 

<0.012 

<0.0040 

<0.0040 

0.0056 

0.015 

0.004 	0.065 	0.25 

0.004 	0.065 	0.25 

	

0.15 
	

2.5 

Monsteromschrliving 	Eurofins Nr. 	Datum 	Uw Project 	 Eindoordeel  
Monstemame  

MM21.1 Slib Vak 3 	10979807 	09 oktober 2019 	Waterbodemsanering "De Kom", 	Geen toetsoordeel mogelijk 
Zeeburgereiland 

Legenda 

Aangenomen waarde 

G.W. 	 Gemeten waarde 

G.S.S.D. 	 Gestandaardiseerde meetwaarde 

RG Eis 	 rapportagegrens danwel achtergrondwaarde 

AW 	 Achtergrondwaarde 

Kw. A 	 Kwaliteitsklasse A 

Kw. B 	 Kwaliteitsklasse B 

No T 	 Nooit Toepasbaar 

Geen toetsoordeel mogelijk 

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  
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Uw Project 

Certificaat 

Toetsing 

Versie 

Toetsingsdatum  

Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland (1269617) 

2019149386 

BoToVa T5 verspreidbaarheid van baggerspecie op aangrenzend perceel (landbodem) 

BoToVa Default 

29 October 2019 18:02 

MM10.1 Slib Haven 4 
Analyse 	 Eenheid 

	
AP 
	

IW 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Bodemtype correctie 

Korrelgrootte < 2 pm 
	

44.6 
(Lutum) 

Organische stof 
	

5.7 

Voorbehandeling 

Mengmonsters 6 monsters 
	

Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 

Organische stof 

Gloeirest 

Korrelgrootte < 2 pm 
(Lutum) 

• (m/m) 

• (m/m) ds 

• (m/m) ds 

• (m/m) ds 

34.6 
	

35 

5.7 
	

5.7 

91.2 

44.6 
	

45 

Overige org.-verontreinigingen 

Tributyltin (TBT) 
	

mg/kg DS 

Triphenyltin (TPhT) 
	

mg/kg DS 

Tributyltin (TBT) Sn 	mg Sn/kg DS 

Triphenyltin (TPhT) Sn 	mg Sn/kg DS 

Organotin som SN factor 0,7 mg Sn/kg DS 

Organotin som (factor 0,7) mg/kg DS 

<0.0098 

<0.012 

<0.0040 

<0.0040 

0.0056 
	

2.5 

0.015 

Monsteromschrijvinq 	Eurofins Nr. 	Datum 	Uw Project 
	

Eindoordeel 
Monstername  

MM10.1 Slib Haven 4 
	

10979796 
	

09 oktober 2019 	Waterbodemsanering "De Kom", 	Geen toetsoordeel mogelijk 
Zeeburgereiland 

~la 

Aangenomen waarde 

G.W. 	 Gemeten waarde 

G.S.S.D. 	 Gestandaardiseerde meetwaarde 

AP 
	

Niet verspreidbaar 

IW 
	

Nooit verspreidbaar 

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  
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Uw Project 	 Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland (1269617) 

Certificaat 	 2019149386 

Toetsing 	 BoToVa T5 verspreidbaarheid van baggerspecie op aangrenzend perceel (landbodem) 

Versie 	 BoToVa Default 

Toetsingsdatum 	29 October 2019 18:02 

MM11.1 Slib Haven 4 
Analyse 	 Eenheid 	 AP 	1W 

G.W. 

Bodemtype correctie 

Korrelgrootte < 2 pm 	 16.2 

Organische stof 
	

7.0 

Voorbehandeling 

Mengmonsters 6 monsters 	 Uitgevoerd 

G.S.S.D 	Oordeel 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 	 % (m/m) 	40.2 	 40 

Organische stof 	% (m/m) ds 	7 	 7 

Gloeirest 	 % (m/m) ds 	91.9 

Korrelgrootte < 2 pm 	% (m/m) ds 	16.2 	 16 

Overige org.-verontreinigingen 

Tributyltin (TBT) 	mg/kg DS 

Triphenyltin (TPhT) 
	

mg/kg DS 

Tributyltin (TBT) Sn 	mg Sn/kg DS 

Triphenyltin (TPhT) Sn 	mg Sn/kg DS 

Organotin som SN factor 0,7 mg Sn/kg DS 

Organotin som (factor 0,7) mg/kg DS 

<0.0098 

<0.012 

<0.0040 

<0.0040 

0.0056 
	

2.5 

0.015 

Monsteromschrijving 	EurofIns Nr. 	Datum 	Uw Project 	 Eindoordeel  
Monstemame  

MM11.1 Slib Haven 4 	10979797 	09 oktober 2019 	Waterbodemsanering "De Kom", 	Geen toetsoordeel mogelijk 
Zeeburgereiland 

Leoenda 

Aangenomen waarde 

G.W. 	 Gemeten waarde 

G.S.S.D. 	 Gestandaardiseerde meetwaarde 

AP 	 Niet verspreidbaar 

IW 	 Nooit verspreidbaar 

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  
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Uw Project 	 Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland (1269617) 

Certificaat 	 2019149386 

Toetsing 	 BoToVa T5 verspreidbaarheid van baggerspecie op aangrenzend perceel (landbodem) 

Versie 	 BoToVa Default 

Toetsingsdatum 	29 October 2019 18:02 

MM12.1 Slib Haven 4 
Analyse 	 Eenheid 	 AP 	IW 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Bodemtype correctie 

Korrelgrootte < 2 pm 
	

27.3 

Organische stof 
	

6.4 

Voorbehandeling 

Mengmonsters 6 monsters 	 Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 	 % (m/m) 	40.3 	 40 

Organische stof 	% (m/m) ds 	6.4 	 6.4 

Gloeirest 	 % (m/m) ds 	91.6 

Korrelgrootte < 2 pm 	% (m/m) ds 	27.3 	 27 

Overige org.-verontreinigingen 

Tributyltin (TBT) 	mg/kg DS 

Triphenyltin (TPhT) 	mg/kg DS 

Tributyltin (TBT) Sn 	mg Sn/kg DS 

Triphenyltin (TPhT) Sn 	mg Sn/kg DS 

Organotin som SN factor 0,7 mg Sn/kg DS 

Organotin som (factor 0,7) mg/kg DS 

<0.0098 

<0.012 

<0.0040 

<0.0040 

0.0056 
	

2.5 

0.015 

Monsteromschrijving 	Euroflns Nr. 	Datum 	Uw Project 	 Eindoordeel  
Monstemame  

MM12.1 Slib Haven 4 	10979798 	09 oktober 2019 	Waterbodemsanering "De Kom", 	Geen toetsoordeel mogelijk 
Zeeburgereiland 

Legenda 

Aangenomen waarde 

G.W. 	 Gemeten waarde 

G.S.S.D. 	 Gestandaardiseerde meetwaarde 

AP 	 Niet verspreidbaar 

IW 	 Nooit verspreidbaar 

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  
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Uw Project 	 Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland (1269617) 

Certificaat 	 2019149386 

Toetsing 	 BoToVa T5 verspreidbaarheid van baggerspecie op aangrenzend perceel (landbodem) 

Versie 	 BoToVa Default 

Toetsingsdatum 	29 October 2019 18:02 

MM15.1 Slib Vak 1 
Analyse 	 Eenheid 	 AP 	1W 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Bodemtype correctie 

Korrelgrootte < 2 pm 
	

26.6 

Organische stof 
	

7.5 

Voorbehandeling 

Mengmonsters 6 monsters 	 Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 	 % (m/m) 	41.1 	 41 

Organische stof 	% (m/m) ds 	7.5 	 7.5 

Gloeirest 	 % (m/m) ds 	90.7 

Korrelgrootte < 2 pm 	% (m/m) ds 	26.6 	 27 

Metalen 

Arseen (As) 	 mg/kg DS 	 18 	 18 	 76 

Cadmium (Cd) 	 mg/kg DS 	<0.20 	0.15 	V 	7.5 	13 

Chroom (Cr) 	 mg/kg DS 	 44 	 43 	 180 

Koper (Cu) 	 mg/kg DS 	 16 	 16 	 190 

Kwik (Hg) 	 mg/kg DS 	0.19 	 0.19 	 36 

Nikkel (Ni) 	 mg/kg DS 	 35 	 33 	 100 

Lood (Pb) 	 mg/kg DS 	 38 	 38 	 530 

Zink (Zn) 	 mg/kg DS 	 79 	 78 	 720 

Barium (Ba) 	 mg/kg DS 	 45 	 43 	 920 

Kobalt (Co) 	 mg/kg DS 	 11 	 10 	 25 	190 

Molybdeen (Mo) 	mg/kg DS 	<1.5 	 1.1 	 5 	190 

Minerale olie 

Minerale olie (C10-C12) 	mg/kg DS 	<3.0 	 2.8 	@ 

Minerale olie (C12-C16) 	mg/kg DS 	<5.0 	 4.7 	@ 

Minerale olie (C16-C21) 	mg/kg DS 	<5.0 	 4.7 	@ 

Minerale olie (C21-C30) 	mg/kg DS 	 28 	 37 	@ 

Minerale olie (C30-C35) 	mg/kg DS 	 23 	 31 	@ 

Minerale olie (C35-C40) 	mg/kg DS 	<6.0 	 5.6 	@ 

Minerale olie totaal (C10- 	mg/kg DS 	 62 	 83 	V 	3000 	5000 
C40) 

Chromatogram olie (GC) 	 Zie bijl. 

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB 

alfa-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 	 17 

beta-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 	 1.6 

gamma-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 	 1.2 

delta-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

Hexachloorbenzeen 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 	 2 

Heptachloor 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 	 4 

Heptachloorepoxide(cis- of mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 
A) 

Heptachloorepoxide(trans- 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 
of B) 

Hexachloorbutadieen 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 
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MM15.1 Slib Vak 1 
Analyse 	 Eenheid 	 AP 	1W 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Aldrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 	 0.32 

Dieldrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

Endrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

Isodrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

Telodrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

alfa-Endosulfan 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 	 4 

beta-Endosulfan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 	@ 

Endosulfansulfaat 	mg/kg DS 	<0.0020 	0.0019 

alfa-Chloordaan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

gamma-Chloordaan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

o,p'-DDT 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

p,p'-DDT 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

o,p'-DDE 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

p,p'-DDE 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

o,p'-DDD 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

p,p'-DDD 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

HCH LB (som) 	 mg/kg DS 	<0.0030 

Drins (som) 	 mg/kg DS 	<0.0030 	 4 

DDX (som) 	 mg/kg DS 	<0.0060 

Heptachloorepoxide (som) 	mg/kg DS 	<0.0020 	 4 

Chloordaan (som) 	mg/kg DS 	<0.0020 

OCB LB (som) 	 mg/kg DS 	<0.021 

OCB WB (som) 	 mg/kg DS 	<0.024 

HCH (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0028 

Drins (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0021 	0.0028 	 4 

Heptachloorepoxide (som) 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0019 	 4 
(factor 0,7) 

DDD (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0019 	 34 

DDE (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0019 	 2.3 

DDT (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0019 	 1.7 

DDX (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0042 

Chloordaan (som) (factor 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0019 	 4 
0,7) 

OCB (som) LB (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.015 

OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg DS 	0.017 

Pentachloorbenzeen 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 	 6.7 

Polychloorbifenylen, PCB 

PCB 28 

PCB 52 

PCB 101 

PCB 118 

PCB 138 

PCB 153 

PCB 180 

PCB (som 7)  

mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

mg/kg DS 	<0.0010 	0.00093 

mg/kg DS 	<0.0070 	0.0065 1 

Fenolen 

Pentachloorfenol 
	

mg/kg DS 	<0.0030 	0.0028 
	

12 

Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen, PAK 

Naftaleen 	 mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Fenanthreen 	 mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Anthraceen 	 mg/kg DS 	<0.050 	0.035 
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MM15.1 Slib Vak 1 
Analyse 	 Eenheid 	 AP 	IW 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Fluorantheen 	 mg/kg D5 	<0.050 	0.035 

Benzo(a)anthraceen 	mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Chryseen 	 mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Benzo(k)fluorantheen 	mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Benzo(a)pyreen 	mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Benzo(ghi)peryleen 	mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Indeno(123-cd)pyreen 	mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

PAK Totaal VROM (10) 	mg/kg DS 	<0.50 
	

40 

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

40 

Anorganische verbindingen 

Chloride (Cl) 	 mg/kg DS 	2800 	2800 

Overige org.-verontreinigingen 

Tributyltin (TBT) 	mg/kg DS 

Triphenyltin (TPhT) 	mg/kg DS 

Tributyltin (TBT) Sn 	mg Sn/kg DS 

Triphenyltin (TPhT) Sn 	mg Sn/kg DS 

Organotin som SN factor 0,7 mg Sn/kg DS 

Organotin som (factor 0,7) mg/kg DS 

Extra parameters 

msPAF metalen 

msPAF organisch 
	

Wo  

<0.0098 

<0.012 

<0.0040 

<0.0040 

0.0056 

0.015 

0.00048 	V 

1.8 	V 

2.5 

Monsteromschrijving 	EurofIns Nr. 	Datum 	Uw Project 	 Eindoordeel  
Monstemame  

MM15.1 Slib Vak 1 	10979801 	' 09 oktober 2019 	Waterbodemsanering "De Kom", 	Verspreidbaar 
Zeeburgereiland 

Legenda 

Aangenomen waarde 

G.W. 	 Gemeten waarde 

G.S.S.D. 	 Gestandaardiseerde meetwaarde 

AP 	 Niet verspreidbaar 

IW 	 Nooit verspreidbaar 

Geen toetsoordeel mogelijk 

V 	 Verspreidbaar 

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  
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Uw Project 	 Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland (1269617) 

Certificaat 	 2019149386 

Toetsing 	 BoToVa T5 verspreidbaarheid van baggerspecie op aangrenzend perceel (landbodem) 

Versie 	 BoToVa Default 

Toetsingsdatum 	29 October 2019 18:02 

MM13.1 Slib Vak 1 
Analyse 	 Eenheid 	 AP 	1W 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Bodemtype correctie 

Korrelgrootte < 2 pm 
	

14.1 

Organische stof 
	

6.9 

Voorbehandeling 

Mengmonsters 6 monsters 	 Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 	 % (m/m) 	39.9 	 40 

Organische stof 	% (m/m) ds 	6.9 	 6.9 

Gloeirest 	 % (m/m) ds 	92.1 

Korrelgrootte < 2 pm 	% (m/m) ds 	14.1 	 14 

Metalen 

Arseen (As) 	 mg/kg DS 	 17 	 21 	 76 

Cadmium (Cd) 	 mg/kg DS 	0.32 	 0.39 	V 	7.5 	13 

Chroom (Cr) 	 mg/kg DS 	 51 	 65 	 180 

Koper (Cu) 	 mg/kg DS 	 16 	 21 	 190 

Kwik (Hg) 	 mg/kg DS 	0.24 	 0.28 	 36 

Nikkel (Ni) 	 mg/kg DS 	 33 	 48 	 100 

Lood (Pb) 	 mg/kg DS 	 54 	 65 	 530 

Zink (Zn) 	 mg/kg DS 	120 	 160 	 720 

Barium (Ba) 	 mg/kg DS 	 55 	 85 	 920 

Kobalt (Co) 	 mg/kg DS 	9.8 	 15 	 25 	190 

Molybdeen (Mo) 	mg/kg DS 	<1.5 	 1.1 	 5 	190 

Minerale olie 

Minerale olie (C10-C12) 	mg/kg DS 	<3.0 	 3 	@ 

Minerale olie (C12-C16) 	mg/kg DS 	<5.0 	 5.1 	@ 

Minerale olie (C16-C21) 	mg/kg DS 	 11 	 16 	@ 

Minerale olie (C21-C30) 	mg/kg DS 	 42 	 61 	@ 

Minerale olie (C30-C35) 	mg/kg DS 	 28 	 41 	@ 

Minerale olie (C35-C40) 	mg/kg DS 	7.9 	 11 	@ 

Minerale olie totaal (C10- 	mg/kg DS 	 90 	 130 	V 	3000 	5000 
C40) 

Chromatogram olie (GC) 	 Zie bijl. 

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB 

alfa-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 	 17 

beta-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 	 1.6 

gamma-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 	 1.2 

delta-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

Hexachloorbenzeen 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 	 2 

Heptachloor 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 	 4 

Heptachloorepoxide(cis- of mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 
A) 

Heptachloorepoxide(trans- 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 
of B) 

Hexachloorbutadieen 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 
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MM13.1 Slib Vak 1 
Analyse 	 Eenheid 	 AP 	IW 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Aldrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 	 0.32 

Dieldrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

Endrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

Isodrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

Telodrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

alfa-Endosulfan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 	 4 

beta-Endosulfan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 	@ 

Endosulfansulfaat 	mg/kg DS 	<0.0020 	0.002 

alfa-Chloordaan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

gamma-Chloordaan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

o,p'-DDT 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

p,p'-DDT 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

o,p'-DDE 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

p,p'-DDE 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

o,p'-DDD 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

p,p'-DDD 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

HCH LB (som) 	 mg/kg DS 	<0.0030 

Drins (som) 	 mg/kg DS 	<0.0030 	 4 

DDX (som) 	 mg/kg DS 	<0.0060 

Heptachloorepoxide (som) 	mg/kg DS 	<0.0020 	 4 

Chloordaan (som) 	mg/kg DS 	<0.0020 

OCB LB (som) 	 mg/kg DS 	<0.021 

OCB WB (som) 	 mg/kg DS 	<0.024 

HCH (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0028 

Drins (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0021 	0.003 	 4 

Heptachloorepoxide (som) 	mg/kg DS 	0.0014 	0.002 	 4 
(factor 0,7) 

DDD (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0014 	0.002 	 34 

DDE (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0014 	0.002 	 2.3 

DDT (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0014 	0.002 	 1.7 

DDX (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0042 

Chloordaan (som) (factor 	mg/kg DS 	0.0014 	0.002 	 4 
0,7) 

OCB (som) LB (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.015 

OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg DS 	0.017 

Pentachloorbenzeen 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 	 6.7 

Polychloorbifenylen, PCB 

PCB 28 

PCB 52 

PCB 101 

PCB 118 

PCB 138 

PCB 153 

PCB 180 

PCB (som 7)  

mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

mg/kg DS 	<0.0010 	0.001 

mg/kg DS 	<0.0070 	0.0071 1 

Fenolen 

Pentachloorfenol 	mg/kg DS 	<0.0030 	0.003 
	

12 

Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen, PAK 

Naftaleen 	 mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Fenanthreen 	 mg/kg DS 	0.053 	0.053 

Anthraceen 	 mg/kg DS 	<0.050 	0.035 
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MM13.1 Slib Vak 1 
Analyse 	 Eenheid 	 AP 	IW 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Fluorantheen 	 mg/kg DS 	0.19 	 0.19 

Benzo(a)anthraceen 	mg/kg DS 	0.075 	0.075 

Chryseen 	 mg/kg DS 	0.082 	0.082 

Benzo(k)fluorantheen 	mg/kg DS 	0.054 	0.054 

Benzo(a)pyreen 	mg/kg DS 	0.083 	0.083 

Benzo(ghi)peryleen 	mg/kg DS 	0.11 	 0.11 

Indeno(123-cd)pyreen 	mg/kg DS 	0.12 	 0.12 

PAK Totaal VROM (10) 	mg/kg DS 	0.77 	 40 

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 	0.84 	 0.84 	 40 

Anorganische verbindingen 

Chloride (Cl) 	 mg/kg DS 
	

1500 
	

1500 

Overige org.-verontreinigingen 

Tributyltin (TBT) 	mg/kg DS 

Triphenyltin (TPhT) 	mg/kg DS 

Tributyltin (TBT) Sn 	mg Sn/kg DS 

Triphenyltin (TPhT) Sn 	mg Sn/kg DS 

Organotin som SN factor 0,7 mg Sn/kg DS 

Organotin som (factor 0,7) mg/kg DS 

Extra parameters 

msPAF metalen 
	 0/0  

msPAF organisch  

<0.0098 

<0.012 

<0.0040 

<0.0040 

0.0056 

0.015 

0.034 	V 

2.4 	V 

2.5 

Monsteromschrijvinq 	Euroflns Nr. 	Datum 	Uw Project 	 Eindoordeel 
Monstemame  

MM13.1 Slib Vak 1 	10979799 	09 oktober 2019 	Waterbodemsanering "De Koe, 	Verspreidbaar 
Zeeburgereiland 

Legenda 

Aangenomen waarde 

G.W. 	 Gemeten waarde 

G.S.S.D. 	 Gestandaardiseerde meetwaarde 

AP 	 Niet verspreidbaar 

IW 	 Nooit verspreidbaar 

Geen toetsoordeel mogelijk 

V 	 Verspreidbaar 

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  
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Uw Project 	 Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland (1269617) 

Certificaat 	 2019149386 

Toetsing 	 BoToVa T5 verspreidbaarheid van baggerspecie op aangrenzend perceel (landbodem) 

Versie 	 BoToVa Default 

Toetsingsdatum 	29 October 2019 18:02 

MM16.1 Slib Vaarweg C 
Analyse 	 Eenheid 	 AP 	1W 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Bodemtype correctie 

Korrelgrootte < 2 pm 	 45.1 

Organische stof 	 5.8 

Voorbehandeling 

Mengmonsters 6 monsters 	 Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof • 	 °h (m/m) 	35.3 	 35 

Organische stof 	% (m/m) ds 	5.8 	 5.8 

Gloeirest 	 % (m/m) ds 	91 

Korrelgrootte < 2 pm 	% (m/m) ds 	45.1 	 45 

Anorganische verbindingen 

Chloride (Cl) 	 mg/kg DS 	1400 	1400 

Overige org.-verontreinigingen 

Tributyltin (TBT) 	mg/kg DS 	<0.0098 

Triphenyltin (TPhT) 	mg/kg DS 	<0.012 

Tributyltin (TBT) Sn 	mg Sn/kg DS 	<0.0040 

Triphenyltin (TPhT) Sn 	mg Sn/kg DS 	<0.0040 

Organotin som SN factor 0,7 mg Sn/kg DS 	0.0056 
	

2.5 

Organotin som (factor 0,7) mg/kg DS 	0.015 

Monsteromschriivinq 	Eurofins Nr. 	Datum 	Uw Project 	 Eindoordeel  
Monstemame  

MM16.1 Slib Vaarweg C 	10979802 	09 oktober 2019 	Waterbodemsanering "De Kom", 	Geen toetsoordeel mogelijk 
Zeeburgereiland 

Legenda 

Aangenomen waarde 

G.W. 	 Gemeten waarde 

G.S.S.D. 	 Gestandaardiseerde meetwaarde 

AP 	 Niet verspreidbaar 

IW 	 Nooit verspreidbaar 

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  
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Uw Project 	 Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland (1269617) 

Certificaat 	 2019149386 

Toetsing 	 BoToVa T5 verspreidbaarheid van baggerspecie op aangrenzend perceel (landbodem) 

Versie 	 BoToVa Default 

Toetsingsdatum 	29 October 2019 18:02 

MM17.1 Slib Vaarweg C 
Analyse 	 Eenheid 	 AP 	1W 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Bodemtype correctie 

Korrelgrootte < 2 pm 
	

26.6 

Organische stof 
	

5.1 

Voorbehandeling 

Mengmonsters 6 monsters 	 Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 	 % (m/m) 	41.2 	 41 

Organische stof 	% (m/m) ds 	5.1 	 5.1 

Gloeirest 	 % (m/m) ds 	93 

Korrelgrootte < 2 pm 	°h (m/m) ds 	26.6 	 27 

Anorganische verbindingen 

Chloride (Cl) 	 mg/kg DS 	2300 	2300 

Overige org.-verontreinigingen 

Tributyltin (TBT) 	mg/kg DS 

Triphenyltin (TPhT) 	mg/kg DS 

Tributyltin (TBT) Sn 	mg Sn/kg DS 

Triphenyltin (TPhT) Sn 	mg Sn/kg DS 

Organotin som SN factor 0,7 mg Sn/kg DS 

Organotin som (factor 0,7) mg/kg DS 

<0.0098 

<0.012 

<0.0040 

<0.0040 

0.0056 
	

2.5 

0.015 

Monsteromschrijylnq 	Euroflns Nr. 	Datum 	Uw Project 	 Eindoordeel  
Monstemame  

MM17.1 Slib Vaarweg C 	10979803 	09 oktober 2019 	Waterbodemsanering "De Kom", 	Geen toetsoordeel mogelijk 
Zeeburgereiland 

Legenda 

Aangenomen waarde 

G.W. 	 Gemeten waarde 

G.S.S.D. 	 Gestandaardiseerde meetwaarde 

AP 	 Niet verspreidbaar 

IW 	 Nooit verspreidbaar 

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  
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Uw Project 	 Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland (1269617) 

Certificaat 	 2019149386 

Toetsing 	 BoToVa T5 verspreidbaarheid van baggerspecie op aangrenzend perceel (landbodem) 

Versie 	 BoToVa Default 

Toetsingsdatum 	29 October 2019 18:02 

MM2O.1 Slib Vak 3 
Analyse 	 Eenheid 	 AP 	1W 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Bodemtype correctie 

Korrelgrootte < 2 pm 	 20.4 

Organische stof 	 6.0 

Voorbehandeling 

Mengmonsters 6 monsters 	 Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 	 °h (m/m) 	39.1 	 39 

Organische stof 	% (m/m) ds 	6 	 6 

Gloeirest 	 % (m/m) ds 	92.6 

Korrelgrootte < 2 pm 	% (m/m) ds 	20.4 	 20 

Anorganische verbindingen 

Chloride (Cl) 	 mg/kg DS 	1000 	1000 

Overige org.-verontreinigingen 

Tributyltin (TBT) 	mg/kg DS 	<0.0098 

Triphenyltin (TPhT) 	mg/kg DS 	<0.012 

Tributyltin (TBT) Sn 	mg Sn/kg DS 	<0.0040 

Triphenyltin (TPhT) Sn 	mg Sn/kg DS 	<0.0040 

Organotin som SN factor 0,7 mg Sn/kg DS 	0.0056 
	

2.5 

Organotin som (factor 0,7) mg/kg DS 	0.015 

Monsteromschrijvinq 	Eurofins Nr. 	Datum 	Uw Project 	 Eindoordeel  
Monstername  

MM20.1 Slib Vak 3 	10979806 	09 oktober 2019 	Waterbodemsanering "De Kom", 	Geen toetsoordeel mogelijk 
Zeeburgereiland 

~la 

Aangenomen waarde 

G.W. 	 Gemeten waarde 

G.S.S.D. 	 Gestandaardiseerde meetwaarde 

AP 	 Niet verspreidbaar 

IW 	 Nooit verspreidbaar 

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  
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Uw Project 	 Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland (1269617) 

Certificaat 	 2019149386 

Toetsing 	 BoToVa T5 verspreidbaarheid van baggerspecie op aangrenzend perceel (landbodem) 

Versie 	 BoToVa Default 

Toetsingsdatum 	29 October 2019 18:02 

MM14.1 Slib Vak 1 
Analyse 	 Eenheid 	 AP 	IW 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Bodemtype correctie 

Korrelgrootte < 2 pm 
	

21.1 

Organische stof 
	

8.4 

Voorbehandeling 

Mengmonsters 6 monsters 	 Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 	 % (m/m) 	41.6 	 42 

Organische stof 	% (m/m) ds 	8.4 	 8.4 

Gloeirest 	 % (m/m) ds 	90.1 

Korrelgrootte < 2 pm 	% (m/m) ds 	21.1 	 21 

Metalen 

Arseen (As) 	 mg/kg DS 	 18 	 19 	 76 

Cadmium (Cd) 	 mg/kg DS 	<0.20 	0.15 	V 	7.5 	13 

Chroom (Cr) 	 mg/kg DS 	 55 	 60 	 180 

Koper (Cu) 	 mg/kg DS 	 16 	 18 	 190 

Kwik (Hg) 	 mg/kg DS 	0.14 	 0.15 	 36 

Nikkel (Ni) 	 mg/kg DS 	 37 	 42 	 100 

Lood (Pb) 	 mg/kg DS 	 44 	 47 	 530 

Zink (Zn) 	 mg/kg DS 	 79 	 88 	 720 

Barium (Ba) 	 mg/kg DS 	 58 	 66 	 920 

Kobalt (Co) 	 mg/kg DS 	 11 	 13 	 25 	190 

Molybdeen (Mo) 	mg/kg DS 	<1.5 	 1.1 	 5 	190 

Minerale olie 

Minerale olie (C10-C12) 	mg/kg DS 	<3.0 	 2.5 	@ 

Minerale olie (C12-C16) 	mg/kg DS 	<5.0 	 4.2 	@ 

Minerale olie (C16-C21) 	mg/kg DS 	<5.0 	 4.2 	@ 

Minerale olie (C21-C30) 	mg/kg DS 	 30 	 36 	@ 

Minerale olie (C30-C35) 	mg/kg DS 	 29 	 35 	@ 

Minerale olie (C35-C40) 	mg/kg DS 	<6.0 	 5 	@ 
Minerale olie totaal (C10- 	mg/kg DS 	 70 	 83 	V 	3000 	5000 
C40) 

Chromatogram olie (GC) 	 Zie bijl. 

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB 

alfa-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 	 17 

beta-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 	 1.6 

gamma-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 	 1.2 

delta-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 

Hexachloorbenzeen 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 	 2 

Heptachloor 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 	 4 

Heptachloorepoxide(cis- of mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 
A) 

Heptachloorepoxide(trans- 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 
of B) 

Hexachloorbutadieen 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 
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MM14.1 Slib Vak 1 
Analyse 	 Eenheid 	 AP 	IW 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Aldrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 	 0.32 

Dieldrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 

Endrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 

Isodrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 

Telodrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 

alfa-Endosulfan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 	 4 

beta-Endosulfan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 	@ 

Endosulfansulfaat 	mg/kg DS 	<0.0020 	0.0017 

alfa-Chloordaan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 

gamma-Chloordaan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 

o,p'-DDT 	 mg/kg.  DS 	<0.0010 	0.00083 

p,p'-DDT 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 

o,p'-DDE 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 

p,p'-DDE 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 

o,p'-DDD 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 

p,p'-DDD 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 

HCH LB (som) 	 mg/kg DS 	<0.0030 

Drins (som) 	 mg/kg DS 	<0.0030 	 4 

DDX (som) 	 mg/kg DS 	<0.0060 

Heptachloorepoxide (som) 	mg/kg DS 	<0.0020 	 4 

Chloordaan (som) 	mg/kg DS 	<0.0020 

OCB LB (som) 	 mg/kg DS 	<0.021 

OCB WB (som) 	 mg/kg DS 	<0.024 

HCH (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0028 

Drins (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0021 	0.0025 	 4 

Heptachloorepoxide (som) 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0017 	 4 
(factor 0,7) 

DDD (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0017 	 34 

DDE (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0017 	 2.3 

DDT (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0017 	 1.7 

DDX (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0042 

Chloordaan (som) (factor 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0017 	 4 
0,7) 

OCB (som) LB (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.015 

OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg DS 	0.017 

Pentachloorbenzeen 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 	 6.7 

Polychloorbifenylen, PCB 

PCB 28 

PCB 52 

PCB 101 

PCB 118 

PCB 138 

PCB 153 

PCB 180 

PCB (som 7)  

mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 

mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 

mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 

mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 

mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 

mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 

mg/kg DS 	<0.0010 	0.00083 

mg/kg DS 	<0.0070 	0.0058 1 

Fenolen 

Pentachloorfenol 	mg/kg DS 	<0.0030 	0.0025 
	

12 

Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen, PAK 

Naftaleen 	 mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Fenanthreen 	 mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Anthraceen 	 mg/kg DS 	<0.050 	0.035 
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MM14.1 Slib Vak 1 
Analyse 	 Eenheid 	 AP 	IW 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Fluorantheen 	 mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Benzo(a)anthraceen 	mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Chryseen 	 mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Benzo(k)fluorantheen 	mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Benzo(a)pyreen 	mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Benzo(ghi)peryleen 	mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Indeno(123-cd)pyreen 	mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

PAK Totaal VROM (10) 	mg/kg DS 	<0.50 
	

40 

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

40 

Anorganische verbindingen 

Chloride (Cl) 	 mg/kg DS 	2500 	2500 

Overige org.-verontreinigingen 

Tributyltin (TBT) 	mg/kg DS 

Triphenyltin (TPhT) 	mg/kg DS 

Tributyltin (TBT) Sn 	mg Sn/kg DS 

Triphenyltin (TPhT) Sn 	mg Sn/kg DS 

Organotin som SN factor 0,7 mg Sn/kg DS 

Organotin som (factor 0,7) mg/kg DS 

Extra parameters 

msPAF metalen 

msPAF organisch  

<0.0098 

<0.012 

<0.0040 

<0.0040 

0.0056 

0.015 

0.016 	V 

1.6 	V 

2.5 

Monsteromschrijving 	EurofIns Nr. 	Datum 	Uw Project 	 Eindoordeel  
Monstemame  

MM14.1 Slib Vak 1 	10979800 	09 oktober 2019 	Waterbodemsanering "De Kom", 	Verspreidbaar 
Zeeburgereiland 

Legenda  

Aangenomen waarde 

G.W. 	 Gemeten waarde 

G.S.S.D. 	 Gestandaardiseerde meetwaarde 

AP 	 Niet verspreidbaar 

IW 	 Nooit verspreidbaar 

Geen toetsoordeel mogelijk 

V 	 Verspreidbaar 

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  
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Uw Project 	 Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland (1269617) 

Certificaat 	 2019149386 

Toetsing 	 BoToVa T5 verspreidbaarheid van baggerspecie op aangrenzend perceel (landbodem) 

Versie 	 BoToVa Default 

Toetsingsdatum 	29 October 2019 18:02 

MM19.1 Slib Vak 2 
Analyse 	 Eenheid 	 AP 	IW 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Bodemtype correctie 

Korrelgrootte < 2 pm 	 12.1 

Organische stof 
	

6.8 

Voorbehandeling 

Mengmonsters 6 monsters 	 Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 	 % (m/m) 	41.4 	 41 

Organische stof 	% (m/m) ds 	6.8 	 6.8 

Gloeirest 	 % (m/m) ds 	92.4 

Korrelgrootte < 2 pm 	% (m/m) ds 	12.1 	 12 

Anorganische verbindingen 

Chloride (Cl) 	 mg/kg DS 	2400 	2400 

Overige org.-verontreinigingen 

Tributyltin (TBT) 	mg/kg DS 	<0.0098 

Triphenyltin (TPhT) 	mg/kg DS 	<0.012 

Tributyltin (TBT) Sn 	mg Sn/kg DS 	<0.0040 

Triphenyltin (TPhT) Sn 	mg Sn/kg DS 	<0.0040 

Organotin som SN factor 0,7 mg Sn/kg DS 	0.0056 
	

2.5 

Organotin som (factor 0,7) mg/kg DS 	0.015 

Monsteromschrijving 	Eurofins Nr. 	Datum 	Uw Project 	 Eindoordeel  
Monstemame  

MM19.1 Slib Vak 2 	10979805 	09 oktober 2019 	Waterbodemsanering "De Kom", 	Geen toetsoordeel mogelijk 
Zeeburgereiland 

Legenda  

Aangenomen waarde 

G.W. 	 Gemeten waarde 

G.S.S.D. 	 Gestandaardiseerde meetwaarde 

AP 	 Niet verspreidbaar 

IW 	 Nooit verspreidbaar 

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  
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Uw Project 	 Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland (1269617) 

Certificaat 	 2019149386 

Toetsing 	 BoToVa T5 verspreidbaarheid van baggerspecie op aangrenzend perceel (landbodem) 

Versie 	 BoToVa Default 

Toetsingsdatum 	29 October 2019 18:02 

MM18.1 Slib Vak 2 
Analyse 	 Eenheid 	 AP 	IW 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Bodemtype correctie 

Korrelgrootte < 2 pm 	 44.6 

Organische stof 
	

5.4 

Voorbehandeling 

Mengmonsters 6 monsters 	 Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 	 % (m/m) 	34.9 	 35 

Organische stof 	% (m/m) ds 	5.4 	 5.4 

Gloeirest 	 % (m/m) ds 	91.5 

Korrelgrootte < 2 pm 	% (m/m) ds 	44.6 	 45 

Anorganische verbindingen 

Chloride (Cl) 	 mg/kg DS 	1400 	1400 

Overige org.-verontreinigingen 

Tributyltin (TBT) 	mg/kg DS 	<0.0098 

Triphenyltin (TPhT) 	mg/kg DS 	<0.012 

Tributyltin (TBT) Sn 	mg Sn/kg DS 	<0.0040 

Triphenyltin (TPhT) Sn 	mg Sn/kg DS 	<0.0040 

Organotin som SN factor 0,7 mg Sn/kg DS 	0.0056 
	

2.5 

Organotin som (factor 0,7) mg/kg DS 	0.015 

Monsteromschrljving 	Eurofins Nr. 	Datum 	Uw Project 	 Eindoordeel  
Monstemame  

MM18.1 Slib Vak 2 	10979804 	09 oktober 2019 	Waterbodemsanering "De Kom", 	Geen toetsoordeel mogelijk 
Zeeburgereiland 

Legenda 

Aangenomen waarde 

G.W. 	 Gemeten waarde 

G.S.S.D. 	 Gestandaardiseerde meetwaarde 

AP 	 Niet verspreidbaar 

IW 	 Nooit verspreidbaar 

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  
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Uw Project 	 Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland (1269617) 

Certificaat 	 2019149386 

Toetsing 	 BoToVa T5 verspreidbaarheid van baggerspecie op aangrenzend perceel (landbodem) 

Versie 	 BoToVa Default 

Toetsingsdatum 	29 October 2019 18:02 

MM21.1 Slib Vak 3 
Analyse 	 Eenheid 	 AP 	1W 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Bodemtype correctie 

Korrelgrootte < 2 pm 	 23.7 

Organische stof 	 7.0 

Voorbehandeling 

Mengmonsters 6 monsters 	 Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 	 % (m/m) 	41.1 	 41 

Organische stof 	% (m/m) ds 	7 	 7 

Gloeirest 	 °h (m/m) ds 	91.4 

Korrelgrootte < 2 pm 	% (m/m) ds 	23.7 	 24 

Anorganische verbindingen 

Chloride (Cl) 	 mg/kg DS 	2200 	2200 

Overige org.-verontreinigingen 

Tributyltin (TBT) 	mg/kg DS 	<0.0098 

Triphenyltin (TPhT) 	mg/kg DS 	<0.012 

Tributyltin (TBT) Sn 	mg Sn/kg DS 	<0.0040 

Triphenyltin (TPhT) Sn 	mg Sn/kg DS 	<0.0040 

Organotin som SN factor 0,7 mg Sn/kg DS 	0.0056 
	

2.5 

Organotin som (factor 0,7) mg/kg DS 	0.015 

Monsteromschrijving 	Eurofins Nr. 	Datum 	Uw Project 	 Eindoordeel  
Monstemame  

MM21.1 Slib Vak 3 	10979807 	09 oktober 2019 	Waterbodemsanering "De Kom", 	Geen toetsoordeel mogelijk 
Zeeburgereiland 

Legenda 

Aangenomen waarde 

G.W. 	 Gemeten waarde 

G.S.S.D. 	 Gestandaardiseerde meetwaarde 

AP 	 Niet verspreidbaar 

IW 	 Nooit verspreidbaar 

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.ni/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  
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Uw Project 	 Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland (1269617) 

Certificaat 	 2019162229 

Toetsing 	 BoToVa T5 verspreidbaarheid van baggerspecie op aangrenzend perceel (landbodem) 

Versie 	 BoToVa Default 

Toetsingsdatum 	05 November 2019 11:46 

Analyse 	 Eenheid 	 MM22.1 Afsch 	 AP 	PA/ 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Bodemtype correctie 

Korrelgrootte < 2 pm 
	

38.4 

Organische stof 
	

6.0 

Voorbehandeling 

Mengmonsters 6 monsters 	 Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 	 % (m/m) 	37.1 	 37 

Organische stof 	% (m/m) ds 	6 	 6 

Gloeirest 	 % (m/m) ds 	91.3 

Korrelgrootte < 2 pm 	% (m/m) ds 	38.4 	 38 

Metalen 

Arseen (As) 	 mg/kg DS 	 25 	 22 	 76 

Cadmium (Cd) 	 mg/kg DS 	0.68 	 0.67 	V 	7.5 	13 

Chroom (Cr) 	 mg/kg DS 	 60 	 47 	 180 

Koper (Cu) 	 mg/kg DS 	 33 	 29 	 190 

Kwik (Hg) 	 mg/kg DS 	0.45 	 0.4 	 36 

Nikkel (Ni) 	 m9/kg DS 	 39 	 28 	 100 

Lood (Pb) 	 mg/kg DS 	 78 	 70 	 530 

Zink (Zn) 	 mg/kg DS 	230 	 180 	 720 

Barium (Ba) 	 mg/kg DS 	110 	 77 	 920 

Kobalt (Co) 	 mg/kg DS 	 14 	 9.9 	 25 	190 

Molybdeen (Mo) 	mg/kg DS 	<1.5 	 1.1 	 5 	190 

Minerale olie 

Minerale olie (C10-C12) 	mg/kg DS 	 5 	8.3 	@ 

Minerale olie (C12-C16) 	mg/kg DS 	 17 	 28 	@ 

Minerale olie (C16-C21) 	mg/kg DS 	 29 	 48 	@ 

Minerale olie (C21-C30) 	mg/kg DS 	 84 	 140 	@ 

Minerale olie (C30-C35) 	mg/kg DS 	 48 	 80 	@ 

Minerale olie (C35-C40) 	mg/kg DS 	<6.0 	 7 	@ 

Minerale olie totaal (C10- 	mg/kg DS 	200 	 330 	V 	3000 	5000 
C40) 

Chromatogram olie (GC) 	 Zie bijl. 

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB 

alfa-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 	 17 

beta-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 	 1.6 

gamma-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 	 1.2 

delta-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

Hexachloorbenzeen 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 	 2 

Heptachloor 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 	 4 

Heptachloorepoxide(cis- of mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 
A) 

Heptachloorepoxide(trans- 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 
of B) 

Hexachloorbutadieen 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

Page 1 of 6 



Analyse 	 Eenheid 	 MM22.1 Afsch 	 AP 	IW 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Aldrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 	 0.32 

Dieldrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

Endrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

Isodrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

Telodrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

alfa-Endosulfan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 	 4 

beta-Endosulfan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 	@ 

Endosulfansulfaat 	mg/kg DS 	<0.0020 	0.0023 

alfa-Chloordaan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

gamma-Chloordaan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

o,p'-DDT 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

p,p'-DDT 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

o,p'-DDE 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

p,p'-DDE 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

o,p'-DDD 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

p,p'-DDD 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

HCH LB (som) 	 mg/kg DS 	<0.0030 

Drins (som) 	 mg/kg DS 	<0.0030 	 4 

DDX (som) 	 mg/kg DS 	<0.0060 

Heptachloorepoxide (som) 	mg/kg DS 	<0.0020 	 4 

Chloordaan (som) 	mg/kg DS 	<0.0020 

OCB LB (som) 	 mg/kg DS 	<0.021 

OCB WB (som) 	 mg/kg DS 	<0.024 

HCH (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0028 

Drins (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0021 	0.0035 	 4 

Heptachloorepoxide (som) 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0023 	 4. 
(factor 0,7) 

DDD (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0023 	 34 

DDE (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0023 	 2.3 

DDT (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0023 	 1.7 

DDX (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0042 

Chloordaan (som) (factor 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0023 	 4 
0,7) 

OCB (som) LB (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.015 

OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg DS 	0.017 

Pentachloorbenzeen 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 	 6.7 

Polychloorbifenylen, PCB 

PCB 28 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

PCB 52 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

PCB 101 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

PCB 118 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

PCB 138 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

PCB 153 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

PCB 180 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

PCB (som 7) 	 mg/kg DS 	<0.0070 	0.0082 	 1 

Fenolen 

Pentachloorfenol 	mg/kg DS 	<0.0030 	0.0035 	 12 

Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen, PAK 

Naftaleen 	 mg/kg DS 	<0.050 
	

0.035 

Fenanthreen 	 mg/kg DS 	0.21 
	

0.21 

Anthraceen 	 mg/kg DS 	0.058 
	

0.058 
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Analyse 	 Eenheid 	 MM22.1 Afsch 	 AP 	IW 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Fluorantheen 	 mg/kg DS 	0.41 	 0.41 

Benzo(a)anthraceen 	mg/kg DS 	0.16 	 0.16 

Chryseen 	 mg/kg DS 	0.19 	 0.19 

Benzo(k)fluorantheen 	mg/kg DS 	0.1 	 0.1 

Benzo(a)pyreen 	mg/kg DS 	0.17 	 0.17 

Benzo(ghi)peryleen 	mg/kg DS 	0.19 	 0.19 

Indeno(123-cd)pyreen 	mg/kg DS 	0.21 	 0.21 

PAK Totaal VROM (10) 	mg/kg DS 	1.7 	 40 

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 	1.7 	 1.7 	 40 

Anorganische verbindingen 

Chloride (Cl) 	 mg/kg DS 	730 	 730 

Extra parameters 

msPAF metalen 	 Wo 	 13 	V 

msPAF organisch 	 4.3 	V 

Monsteromschrijving 	Eurofins Nr. 	Datum 	Uw Project 	 Eindoordeel  
Monstemame  

MM22.1 Afsch 	11021194 	30 oktober 2019 	Waterbodemsanering "De Kom", 	Verspreidbaar 
Zeeburgereiland 

Legenda

Aangenomen waarde 

G.W. 	 Gemeten waarde 

G.S.S.D. 	 Gestandaardiseerde meetwaarde 

AP 	 Niet verspreidbaar 

IW 	 Nooit verspreidbaar 

Geen toetsoordeel mogelijk 

V 	 Verspreidbaar 

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  

Page 3 of 6 



Uw Project 	 Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland (1269617) 

Certificaat 	 2019162229 

Toetsing 	 BoToVa T5 verspreidbaarheid van baggerspecie op aangrenzend perceel (landbodem) 

Versie 	 BoToVa Default 

Toetsingsdatum 	05 November 2019 11:46 

Analyse 
	

Eenheid 	 M M23.1 Afsch 	 AP 	1W 

G.W. 

Bodemtype correctie 

Korrelgrootte < 2 pm 	 41.1 

Organische stof 
	

7.3 

Voorbehandeling 

Mengmonsters 6 monsters 	 Uitgevoerd 

G.S.S.D 	Oordeel 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 	 % (m/m) 	36.3 	 36 

Organische stof 	% (m/m) ds 	7.3 	 7.3 

Gloeirest 	 % (m/m) ds 	89.8 

Korrelgrootte < 2 pm 	% (m/m) ds 	41.1 	 41 

Metalen 

Arseen (As) 	 mg/kg DS 	 18 	 15 	 76 

Cadmium (Cd) 	 mg/kg DS 	0.35 	 0.33 	V 	7.5 	13 

Chroom (Cr) 	 mg/kg DS 	 50 	 38 	 180 

Koper (Cu) 	 mg/kg DS 	 20 	 16 	 190 

Kwik (Hg) 	 mg/kg DS 	0.24 	 0.21 	 36 

Nikkel (Ni) 	 mg/kg DS 	 35 	 24 	 100 

Lood (Pb) 	 mg/kg DS 	 56 	 48 	 530 

Zink (Zn) 	 mg/kg DS 	130 	 99 	 720 

Barium (Ba) 	 mg/kg DS 	 57 	 38 	 920 

Kobalt (Co) 	 mg/kg DS 	 12 	 8 	 25 	190 

Molybdeen (Mo) 	mg/kg DS 	<1.5 	 1.1 	 5 	190 

Minerale olie 

Minerale olie (C10-C12) 	mg/kg DS 	<3.0 	 2.9 	@ 

Minerale olie (C12-C16) 	mg/kg DS 	<5.0 	 4.8 	@ 

Minerale olie (C16-C21) 	mg/kg DS 	6.6 	 9 	@ 

Minerale olie (C21-C30) 	mg/kg DS 	 35 	 48 	@ 

Minerale olie (C30-C35) 	mg/kg DS 	 24 	 33 	@ 

Minerale olie (C35-C40) 	mg/kg DS 	<6.0 	 5.8 	@ 

Minerale olie totaal (C10- 	mg/kg DS 	 75 	 100 	V 	3000 	5000 
C40) 

Chromatogram olie (GC) 	 Zie bijl. 

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB 

alfa-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 	 17 

beta-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 	 1.6 

gamma-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 	 1.2 

delta-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

Hexachloorbenzeen 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 	 2 

Heptachloor 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 	 4 

Heptachloorepoxide(cis- of mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 
A) 

Heptachloorepoxide(trans- 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 
of B) 

Hexachloorbutadieen 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 
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Analyse 	 Eenheid 	 MM23.1 Afsch 	 AP 	1W 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Aldrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 	 0.32 

Dieldrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

Endrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

Isodrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

Telodrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

alfa-Endosulfan 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 	 4 

beta-Endosulfan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 	@ 

Endosulfansulfaat 	mg/kg DS 	<0.0020 	0.0019 

alfa-Chloordaan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

gamma-Chloordaan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

o,p'-DDT 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

p,p'-DDT 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

o,p'-DDE 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

p,p'-DDE 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

o,p'-DDD 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

p,p'-DDD 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

HCH LB (som) 	 mg/kg DS 	<0.0030 

Drins (som) 	 mg/kg DS 	<0.0030 	 4 

DDX (som) 	 mg/kg DS 	<0.0060 

Heptachloorepoxide (som) 	mg/kg DS 	<0.0020 	 4 

Chloordaan (som) 	mg/kg DS 	<0.0020 

OCB LB (som) 	 mg/kg DS 	<0.021 

OCB WB (som) 	 mg/kg DS 	<0.024 

HCH (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0028 

Drins (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0021 	0.0029 	 4 

Heptachloorepoxide (som) 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0019 	 4 
(factor 0,7) 

DDD (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0019 	 34 

DDE (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0019 	 2.3 

DDT (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0019 	 1.7 

DDX (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0042 

Chloordaan (som) (factor 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0019 	 4 
0,7) 

OCB (som) LB (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.015 

OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg DS 	0.017 

Pentachloorbenzeen 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 	 6.7 

Polychloorbifenylen, PCB 

PCB 28 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

PCB 52 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

PCB 101 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

PCB 118 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

PCB 138 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

PCB 153 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

PCB 180 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

PCB (som 7) 	 mg/kg DS 	<0.0070 	0.0067 	 1 

Fenolen 

Pentachloorfenol 	mg/kg DS 	<0.0030 	0.0029 	 12 

Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen, PAK 

Naftaleen 	 mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Fenanthreen 	 mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Anthraceen 	 mg/kg DS 	<0.050 	0.035 
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Analyse 	 Eenheid 	 MM23.1 Afsch 	 AP 	1W 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Fluorantheen 	 mg/kg DS 	0.16 	 0.16 

Benzo(a)anthraceen 	mg/kg DS 	0.062 	0.062 

Chryseen 	 mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Benzo(k)fluorantheen 	mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Benzo(a)pyreen 	mg/kg DS 	0.066 	0.066 

Benzo(ghi)peryleen 	mg/kg DS 	0.085 	0.085 

Indeno(123-cd)pyreen 	mg/kg DS 	0.094 	0.094 

PAK Totaal VROM (10) 	mg/kg DS 	<0.50 
	

40 

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 	0.64 	 0.64 
	

40 

Anorganische verbindingen 

Chloride (Cl) 	 mg/kg DS 	1500 	1500 	@ 

Extra parameters 

msPAF metalen 	 0.044 	V 

msPAF organisch 	 2.1 	V 

Monsteromschrilvinq 	Eurofins Nr. 	Datum 	Uw Project 	 Eindoordeel  
Monstemame  

MM23.1 Afsch 	11021195 	30 oktober 2019 	Waterbodemsanering "De Kom", 	Verspreidbaar 
Zeeburgereiland 

~la 

Aangenomen waarde 

G.W. 	 Gemeten waarde 

G.S.S.D. 	 Gestandaardiseerde meetwaarde 

AP 	 Niet verspreidbaar 

IW 	 Nooit verspreidbaar 

Geen toetsoordeel mogelijk 

V 	 Verspreidbaar 

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  
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Uw Project 	 Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland (1269617) 

Certificaat 	 2019162229 

Toetsing 	 BoToVa T3 kwaliteit van bagger en ontvangende bodem bij toepassing in een oppervlaktewaterlichaam 

Versie 	 BoToVa Default 

Toetsingsdatum 	05 November 2019 11:45 

Analyse 
	

Eenheid 	 MM22.1 Afsch 	 RG Eis 	AW 	Kw. A 	Kw. B 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Bodemtype correctie 

Korrelgrootte < 2 pm 
	

38.4 

Organische stof 
	

6.0 

Voorbehandeling 

Mengmonsters 6 monsters 	 Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 	 % (m/m) 	37.1 	 37 

Organische stof 	% (m/m) ds 	6 	 6 

Gloeirest 	 % (m/m) ds 	91.3 

Korrelgrootte < 2 pm 	% (m/m) ds 	38.4 	 38 

Metalen 

Arseen (As) 	 mg/kg DS 	 25 	 22 	A 	4 	20 	29 	85 

Cadmium (Cd) 	 mg/kg DS 	0.68 	 0.67 	A 	0.2 	0.6 	4 	14 

Chroom (Cr) 	 mg/kg DS 	 60 	 47 	 10 	55 	120 	380 

Koper (Cu) 	 mg/kg DS 	 33 	 29 	 5 	40 	96 	190 

Kwik (Hg) 	 mg/kg DS 	0.45 	 0.4 	A 	0.05 	0.15 	1.2 	10 

Nikkel (Ni) 	 mg/kg DS 	 39 	 28 	- 	4 	35 	50 	210 

Lood (Pb) 	 mg/kg DS 	 78 	 70 	A 	10 	50 	138 	580 

Zink (Zn) 	 mg/kg DS 	230 	 180 	A 	20 	140 	563 	2000 

Barium (Ba) 	 mg/kg DS 	110 	 77 	@ 

Kobalt (Co) 	 mg/kg DS 	 14 	 9.9 	 3 	15 	25 	240 

Molybdeen (Mo) 	mg/kg DS 	<1.5 	 1.1 	- 	1.5 	1.5 	5 	200 

Minerale olie 

Minerale olie (C10-C12) 	mg/kg DS 	 5 	 8.3 	@ 

Minerale olie (C12-C16) 	mg/kg DS 	 17 	 28 	@ 

Minerale olie (C16-C21) 	mg/kg DS 	 29 	 48 	@ 

Minerale olie (C21-C30) 	mg/kg DS 	 84 	 140 	@ 

Minerale olie (C30-C35) 	mg/kg DS 	 48 	 80 	@ 

Minerale olie (C35-C40) 	mg/kg DS 	<6.0 	 7 	@ 

Minerale olie totaal (C10- 	mg/kg DS 	200 	 330 	A 	35 	190 	1250 	5000 
C40) 

Chromatogram olie (GC) 	 Zie bijl. 

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB 

alfa-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 	 0.001 	0.001 	0.0012 

beta-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 	 0.001 	0.002 	0.0065 

gamma-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 	 0.001 	0.003 	0.003 

delta-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

Hexachloorbenzeen 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 	 0.001 	0.0085 	0.044 

Heptachloor 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 	 0.001 	0.0007 	0.004 	4 

Heptachloorepoxide(cis- of mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 
A) 

Heptachloorepoxide(trans- 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 
of B) 

Hexachloorbutadieen 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 	 0.001 	0.003 	0.0075 
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Analyse 	 Eenheid 	 MM22.1 Afsch 	 RG Eis 	AW 	Kw. A 	Kw. B 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Aldrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 	 0.001 	0.0008 	0.0013 

Dieldrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 	 0.001 	0.008 	0.008 

Endrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 	- 	0.001 	0.0035 	0.0035 

Isodrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 	- 	0.001 	0.001 

Telodrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 	- 	0.001 	0.0005 

alfa-Endosulfan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 	 0.001 	0.0009 	0.0021 	4 

beta-Endosulfan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 	@ 

Endosulfansulfaat 	mg/kg DS 	<0.0020 	0.0023 

alfa-Chloordaan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

gamma-Chloordaan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

o,p'-DDT 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

p,p'-DDT 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

o,p'-DDE 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

p,p'-DDE 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

o,p'-DDD 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

p,p'-DDD 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

HCH LB (som) 	 mg/kg DS 	<0.0030 	 0.001 	0.01 	0.01 	2 

Drins (som) 	 mg/kg DS 	<0.0030 	 0.001 	0.015 	0.015 	4 

DDX (som) 	 mg/kg DS 	<0.0060 	 0.001 	0.3 	0.3 	4 

Heptachloorepoxide (som) 	mg/kg DS 	<0.0020 	 0.001 	0.002 	0.004 	4 

Chloordaan (som) 	mg/kg DS 	<0.0020 

OCB LB (som) 	 mg/kg DS 	<0.021 	 0.4 

OCB WB (som) 	 mg/kg DS 	<0.024 

HCH (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0028 	0.0047 	- 	0.001 	0.01 	0.01 	2 

Drins (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0021 	0.0035 	- 	0.001 	0.015 	0.015 	4 

Heptachloorepoxide (som) 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0023 	 0.001 	0.002 	0.004 	4 
(factor 0,7) 

DDD (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0014 

DDE (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0014 

DDT (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0014 

DDX (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0042 	0.007 	- 	0.001 	0.3 	0.3 	4 

Chloordaan (som) (factor 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0023 	- 	0.001 	0.002 	 4 
0,7) 

OCB (som) LB (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.015 	 0.4 

OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg DS 	0.017 	0.028 

Pentachloorbenzeen 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 	- 	0.001 	0.0025 	0.007 

Polychloorbifenylen, PCB 

PCB 28 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 	 0.001 	0.0015 	0.014 

PCB 52 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 	 0.001 	0.002 	0.015 

PCB 101 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 	 0.001 	0.0015 	0.023 

PCB 118 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 	- 	0.001 	0.0045 	0.016 

PCB 138 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 	 0.001 	0.004 	0.027 

PCB 153 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 	- 	0.001 	0.0035 	0.033 

PCB 180 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 	- 	0.001 	0.0025 	0.018 

PCB (som 7) 	 mg/kg DS 	<0.0070 	0.0082 	- 	0.007 	0.02 	0.139 	1 

Fenolen 

Pentachloorfenol 	mg/kg DS 	<0.0030 	0.0035 	 0.003 	0.003 	0.016 

Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen, PAK 

Naftaleen 	 mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Fenanthreen 	 mg/kg DS 	0.21 	 0.21 

Anthraceen 	 mg/kg DS 	0.058 	0.058 
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Analyse 	 Eenheid 	 MM22.1 Afsch 	 RG Eis 	AW 	Kw. A 	'Kw. B 
G.W. 	 G.S.S.D 	Oordeel 

Fluorantheen 	 mg/kg DS 	 0.41 	 0.41 

Benzo(a)anthraceen 	mg/kg DS 	 0.16 	 0.16 

Chryseen 	 mg/kg DS 	 0.19 	 0.19 

Benzo(k)fluorantheen 	mg/kg DS 	 0.1 	 0.1 

Benzo(a)pyreen 	 mg/kg DS 	 0.17 	 0.17 

Benzo(ghi)peryleen 	mg/kg DS 	 0.19 	 0.19 

Indeno(123-cd)pyreen 	mg/kg DS 	 0.21 	 0.21 

PAK Totaal VROM (10) 	mg/kg DS 	 1.7 	 0.5 	1.5 	9 	40 

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 	 1.7 	 1.7 	 A 	0.5 	1.5 	9 	40 

Anorganische verbindingen 

Chloride (Cl) 	 mg/kg DS 	 730 	 730 

Monsteromschrijving 	Eurofins Nr. 	Datum 	 Uw Project 	 Eindoordeel 
Monstemame  

MM22.1 Afsch 	 11021194 	30 oktober 2019 	Waterbodemsanering "De Kom", 	Klasse A 
Zeeburgereiland 

gerla 

Aangenomen waarde 

G.W. 	 Gemeten waarde 

G.S.S.D. 	 Gestandaardiseerde meetwaarde 

RG Eis 	 rapportagegrens danwel achtergrondwaarde 

AW 	 Achtergrondwaarde 

Kw. A 	 Kwaliteitsklasse A 

Kw. B 	 Kwaliteitsklasse B 

No T 	 Nooit Toepasbaar 

Geen toetsoordeel mogelijk 

<= Achtergrondwaarde 

A 	 Oordeel kwaliteit A 

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  
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Uw Project 	 Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland (1269617) 

Certificaat 	 2019162229 

Toetsing 	 BoToVa T3 kwaliteit van bagger en ontvangende bodem bij toepassing in een oppervlaktewaterlichaam 

Versie 	 BoToVa Default 

Toetsingsdatum 	05 November 2019 11:45 

Analyse 	 Eenheid 	 MM23.1 Afsch 	 RG Eis 	AW 	Kw. A 	Kw. B.  

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Bodemtype correctie 

Korrelgrootte < 2 pm 
	

41.1 

Organische stof 
	

7.3 

Voorbehandeling 

Mengmonsters 6 monsters 
	

Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 	 % (m/m) 	36.3 	 36 

Organische stof 	% (m/m) ds 	7.3 	 7.3 

Gloeirest 	 % (m/m) ds 	89.8 

Korrelgrootte < 2 pm 	% (m/m) ds 	41.1 	 41 

Metalen 

Arseen (As) 	 mg/kg DS 	 18 	 15 	 4 	20 	29 	85 

Cadmium (Cd) 	 mg/kg DS 	0.35 	 0.33 	- 	0.2 	0.6 	4 	14 

Chroom (Cr) 	 mg/kg DS 	 50 	 38 	- 	10 	55 	120 	380 

Koper (Cu) 	 mg/kg DS 	 20 	 16 	- 	5 	40 	96 	190 

Kwik (Hg) 	 mg/kg DS 	0.24 	 0.21 	A 	0.05 	0.15 	1.2 	10 

Nikkel (Ni) 	 mg/kg DS 	 35 	 24 	- 	4 	35 	50 	210 

Lood (Pb) 	 mg/kg DS 	 56 	 48 	- 	10 	50 	138 	580 

Zink (Zn) 	 mg/kg DS 	130 	 99 	- 	20 	140 	563 	2000 

Barium (Ba) 	 mg/kg DS 	 57 	 38 	@ 

Kobalt (Co) 	 mg/kg DS 	 12 	 8 	 - 	3 	15 	25 	240 

Molybdeen (Mo) 	mg/kg DS 	<1.5 	 1.1 	- 	1.5 	1.5 	5 	200 

Minerale olie 

Minerale olie (C10-C12) 	mg/kg DS 	<3.0 	 2.9 	@ 

Minerale olie (C12-C16) 	mg/kg DS 	<5.0 	 4.8 	@ 

Minerale olie (C16-C21) 	mg/kg DS 	6.6 	 9 	@ 

Minerale olie (C21-C30) 	mg/kg DS 	 35 	 48 	@ 

Minerale olie (C30-C35) 	mg/kg DS 	 24 	 33 	@ 

Minerale olie (C35-C40) 	mg/kg DS 	<6.0 	 5.8 	@ 

Minerale olie totaal (C10- 	mg/kg DS 	75 	 100 	 35 	190 	1250 	5000 
C40) 

Chromatogram olie (GC) 	 Zie bijl. 

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB 

alfa-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 	 0.001 	0.001 	0.0012 

beta-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 	 0.001 	0.002 	0.0065 

gamma-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 	 0.001 	0.003 	0.003 

delta-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

Hexachloorbenzeen 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 	- 	0.001 	0.0085 	0.044 

Heptachloor 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 	 0.001 	0.0007 	0.004 	4 

Heptachloorepoxide(cis- of mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 
A) 

Heptachloorepoxide(trans- 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 
of B) 

Hexachloorbutadieen 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 	 0.001 	0.003 	0.0075 
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Analyse 	 Eenheid 	 MM23.1 Afsch 	 RG Eis 	AW 	Kw. A 	Kw. B 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Aldrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 	 0.001 	0.0008 	0.0013 

Dieldrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 	 0.001 	0.008 	0.008 

Endrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 	- 	0.001 	0.0035 	0.0035 

Isodrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 	 0.001 	0.001 

Telodrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 	- 	0.001 	0.0005 

alfa-Endosulfan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 	 0.001 	0.0009 	0.0021 	4 

beta-Endosulfan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 	@ 

Endosulfansulfaat 	mg/kg DS 	<0.0020 	0.0019 

alfa-Chloordaan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

gamma-Chloordaan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

o,p'-DDT 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

p,p'-DDT 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

o,p'-DDE 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

p,p'-DDE 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

o,p'-DDD 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

p,p'-DDD 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

HCH LB (som) 	 mg/kg DS 	<0.0030 	 0.001 	0.01 	0.01 	2 

Drins (som) 	 mg/kg DS 	<0.0030 	 0.001 	0.015 	0.015 	4 

DDX (som) 	 mg/kg DS 	<0.0060 	 0.001 	0.3 	0.3 	4 

Heptachloorepoxide (som) 	mg/kg DS 	<0.0020 	 0.001 	0.002 	0.004 	4 

Chloordaan (som) 	mg/kg DS 	<0.0020 

OCB LB (som) 	 mg/kg DS 	<0.021 	 0.4 

OCB WB (som) 	 mg/kg DS 	<0.024 

HCH (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0028 	0.0038 	- 	0.001 	0.01 	0.01 	2 

Drins (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0021 	0.0029 	- 	0.001 	0.015 	0.015 	4 

Heptachloorepoxide (som) 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0019 	 0.001 	0.002 	0.004 	4 
(factor 0,7) 

DDD (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0014 

DDE (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0014 

DDT (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0014 

DDX (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0042 	0.0058 	 0.001 	0.3 	0.3 	4 

Chloordaan (som) (factor 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0019 	 0.001 	0.002 	 4 
0,7) 

OCB (som) LB (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.015 	 0.4 

OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg DS 	0.017 	0.023 

Pentachloorbenzeen 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 	 0.001 	0.0025 	0.007 

Polychloorbifenylen, PCB 

PCB 28 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 	 0.001 	0.0015 	0.014 

PCB 52 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 	 0.001 	0.002 	0.015 

PCB 101 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 	 0.001 	0.0015 	0.023 

PCB 118 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 	 0.001 	0.0045 	0.016 

PCB 138 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 	 0.001 	0.004 	0.027 

PCB 153 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 	 0.001 	0.0035 	0.033 

PCB 180 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 	 0.001 	0.0025 	0.018 

PCB (som 7) 	 mg/kg DS 	<0.0070 	0.0067 	 0.007 	0.02 	0.139 	1 

Fenolen 

Pentachloorfenol 	mg/kg DS 	<0.0030 	0.0029 	 0.003 	0.003 	0.016 	5 

Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen, PAK 

Naftaleen 	 mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Fenanthreen 	 mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Anthraceen 	 mg/kg DS 	<0.050 	0.035 
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Analyse 	 Eenheid 	 MM23.1 Afsch 	 RG Eis 	AW 	Kw. A 	Kw. B 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Fluorantheen 	 mg/kg DS 	0.16 	 0.16 

Benzo(a)anthraceen 	mg/kg DS 	0.062 	0.062 

Chryseen 	 mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Benzo(k)fluorantheen 	mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Benzo(a)pyreen 	mg/kg DS 	0.066 	0.066 

Benzo(ghi)peryleen 	mg/kg DS 	0.085 	0.085 

Indeno(123-cd)pyreen 	mg/kg DS 	0.094 	0.094 

PAK Totaal VROM (10) 	mg/kg DS 	<0.50 	 0.5 	1.5 	9 	40 

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 	0.64 	 0.64 	- 	0.5 	1.5 	9 	40 

Anorganische verbindingen 

Chloride (Cl) 	 mg/kg DS 
	

1500 
	

1500 

Monsteromschrijving 	Eurofins Nr. 	Datum 	 Uw Project 	 Eindoordeel  
Monstemame  

MM23.1 Afsch 	11021195 	30 oktober 2019 	Waterbodemsanering "De Kom", 	Altijd toepasbaar 
Zeeburgereiland 

Legenda 

Aangenomen waarde 

G.W. 	 Gemeten waarde 

G.S.S.D. 	 Gestandaardiseerde meetwaarde 

RG Eis 	 rapportagegrens danwel achtergrondwaarde 

AW 	 Achtergrondwaarde 

Kw. A 	 Kwaliteitsklasse A 

Kw. B 	 Kwaliteitsklasse B 

No T 	 Nooit Toepasbaar 

Geen toetsoordeel mogelijk 

<= Achtergrondwaarde 

A 	 Oordeel kwaliteit A 

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  
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Uw Project 	 Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland (1269617) 

Certificaat 	 2019162229 

Toetsing 	 BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 

Versie 	 BoToVa Default 

Toetsingsdatum 	05 November 2019 11:43 

Analyse 
	

Eenheid 	 MM22.1 Afsch 	 AW 	WO 	IND 	IW 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Bodemtype correctie 

Korrelgrootte < 2 pm 
	

38.4 

Organische stof 
	

6.0 

Voorbehandeling 

Mengmonsters 6 monsters 	 Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 	 % (m/m) 	37.1 	 37 

Organische stof 	% (m/m) ds 	6 	 6 

Gloeirest 	 % (m/m) ds 	91.3 

Korrelgrootte < 2 pm 	% (m/m) ds 	38.4 	 38 

Metalen 

Arseen (As) 	 mg/kg DS 	 25 	 22 	Wo 	20 	27 	76 	76 

Cadmium (Cd) 	 mg/kg DS 	0.68 	 0.67 	Wo 	0.6 	1.2 	4.3 	13 

Chroom (Cr) 	 mg/kg DS 	 60 	 47 	- 	55 	62 	180 	180 

Koper (Cu) 	 mg/kg DS 	 33 	 29 	- 	40 	54 	190 	190 

Kwik (Kg) 	 mg/kg DS 	0.45 	 0.4 	Wo 	0.15 	0.83 	4.8 	36 

Nikkel (Ni) 	 mg/kg DS 	 39 	 28 	 35 	 100 	100 

Lood (Pb) 	 mg/kg DS 	 78 	 70 	Wo 	50 	210 	530 	530 

Zink (Zn) 	 mg/kg DS 	230 	 180 	Wo 	140 	200 	720 	720 

Barium (Ba) 	 mg/kg DS 	110 	 77 	@ 	 920 

Kobalt (Co) 	 mg/kg DS 	 14 	 9.9 	- 	15 	35 	190 	190 

Molybdeen (Mo) 	mg/kg DS 	<1.5 	 1.1 	- 	1.5 	88 	190 	190 

Minerale olie 

Minerale olie (C10-C12) 	mg/kg DS 	 5 	 8.3 	© 

Minerale olie (C12-C16) 	mg/kg DS 	 17 	 28 	@ 

Minerale olie (C16-C21) 	mg/kg DS 	 29 	 48 	© 

Minerale olie (C21-C30) 	mg/kg DS 	 84 	 140 	@ 

Minerale olie (C30-C35) 	mg/kg DS 	 48 	 80 	@ 

Minerale olie (C35-C40) 	mg/kg DS 	<6.0 	 7 	@ 

Minerale olie totaal (C10- 	mg/kg DS 	200 	 330 	Ind 	190 	190 	500 	5000 
C40) 

Chromatogram olie (GC) 	 Zie bijl. 

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB 

alfa-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 	- 	0.001 	0.001 	0.5 	17 

beta-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 	- 	0.002 	0.002 	0.5 	1.6 

gamma-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 	 0.003 	0.04 	0.5 	1.2 

delta-HCH 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 	@ 

Hexachloorbenzeen 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 	- 	0.0085 	0.027 	1.4 	2 

Heptachloor 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 	- 	0.0007 	0.0007 	0.1 	4 

Heptachloorepoxide(cis- of mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 
A) 

Heptachloorepoxide(trans- 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 
of B) 

Hexachloorbutadieen 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 	 0.003 
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Analyse 	 Eenheid 	 MM22.1 Afsch 	 AW 	WO 	IND 	IW 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Aldrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 	 0.32 

Dieldrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

Endrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

Isodrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

Telodrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

alfa-Endosulfan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 	- 	0.0009 	0.0009 	0.1 	4 

beta-Endosulfan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 	@ 

Endosulfansulfaat 	mg/kg DS 	<0.0020 	0.0023 	@ 

alfa-Chloordaan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

gamma-Chloordaan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

o,p'-DDT 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

p,p'-DDT 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

o,p'-DDE 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

p,p'-DDE 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

o,p'-DDD 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

p,p'-DDD 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

HCH LB (som) 	 mg/kg DS 	<0.0030 

Drins (som) 	 mg/kg DS 	<0.0030 	 0.015 	0.04 	0.14 	4 

DDX (som) 	 mg/kg DS 	<0.0060 

Heptachloorepoxide (som) 	mg/kg DS 	<0.0020 	 0.002 	0.002 	0.1 	4 

Chloordaan (som) 	mg/kg DS 	<0.0020 

OCB LB (som) 	 mg/kg DS 	<0.021 	 0.4 

OCB WB (som) 	 mg/kg DS 	<0.024 

HCH (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0028 

Drins (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0021 	0.0035 	 0.015 	0.04 	0.14 	4 

Heptachloorepoxide (som) 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0023 	 0.002 	0.002 	0.1 	4 
(factor 0,7) 

DDD (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0023 	 0.02 	0.84 	34 	34 

DDE (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0023 	- 	0.1 	0.13 	1.3 	2.3 

DDT (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0023 	 0.2 	0.2 	1 	1.7 

DDX (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0042 

Chloordaan (som) (factor 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0023 	- 	0.002 	0.002 	0.1 	4 
0,7) 

OCB (som) LB (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.015 	0.024 	- 	0.4 

OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg DS 	0.017 

Pentachloorbenzeen 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 	 0.0025 	0.0025 	5 	6.7 

Polychloorbifenylen, PCB 

PCB 28 

PCB 52 

PCB 101 

PCB 118 

PCB 138 

PCB 153 

PCB 180 

PCB (som 7) 

Fenolen 

Pentachloorfenol  

mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

mg/kg DS 	<0.0010 	0.0012 

mg/kg DS 	<0.0070 	0.0082 	 0.02 	0.04 	0.5 	1 

mg/kg DS 	<0.0030 	0.0035 	 0.003 	1.4 	5 	12 

Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen, PAK 

Naftaleen 	 mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Fenanthreen 	 mg/kg DS 	0.21 	 0.21 

Anthraceen 	 mg/kg DS 	0.058 	0.058 
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Analyse 	 Eenheid 	 MM22.1 Afsch 	 AW 	WO 	IND 	IW 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Fluorantheen 	 mg/kg DS 	0.41 	 0.41 

Benzo(a)anthraceen 	mg/kg DS 	0.16 	 0.16 

Chryseen 	 mg/kg DS 	0.19 	 0.19 

Benzo(k)fluorantheen 	mg/kg DS 	0.1 	 0.1 

Benzo(a)pyreen 	mg/kg DS 	0.17 	 0.17 

Benzo(ghi)peryleen 	mg/kg DS 	0.19 	 0.19 

Indeno(123-cd)pyreen 	mg/kg DS 	0.21 	 0.21 

PAK Totaal VROM (10) 	mg/kg DS 	1.7 	 1.5 	6.8 	40 	40 

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 	1.7 	 1.7 	Wo 	1.5 	6.8 	40 	40 

Anorganische verbindingen 

Chloride (Cl) 	 mg/kg DS 	730 	 730 

Monsteromschrijving 	Eurofins Nr. 	Datum 	Uw Project 	 Eindoordeel  
Monstemame  

MM22.1 Afsch 	11021194 	30 oktober 2019 	Waterbodemsanering "De Kom", 	Klasse industrie 
Zeeburgereiland 

Legenda 

Aangenomen waarde 

G.W. 	 Gemeten waarde 

G.S.S.D. 	 Gestandaardiseerde meetwaarde 

AW 	 Achtergrondwaarde 

WO 	 Normwaarde wonen 

IND 	 Normwaarde industrie 

Niet Toepasbaar 	NietToepasbaar 

IW 	 Interventiewaarde 

Geen toetsoordeel mogelijk 

<= Achtergrondwaarde 

Wo 	 Oordeel Wonen 

ind 	 Oordeel Industrie 

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  
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Uw Project 	 Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland (1269617) 

Certificaat 	 2019162229 

Toetsing 	 BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 

Versie 	 BoToVa Default 

Toetsingsdatum 	05 November 2019 11:43 

Analyse 
	

Eenheid 	 MM23.1 Afsch 	 AW 	WO 	IND 	IW 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Bodemtype correctie 

Korrelgrootte < 2 pm 	 41.1 

Organische stof 
	

7.3 

Voorbehandeling 

Mengmonsters 6 monsters 	 Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 	 % (m/m) 	36.3 	 36 

Organische stof 	% (m/m) ds 	7.3 	 7.3 

Gloeirest 	 % (m/m) ds 	89.8 

Korrelgrootte < 2 pm 	% (m/m) ds 	41.1 	 41 

Metalen 

Arseen (As) 	 mg/kg DS 	18 	 15 	- 	20 	27 	76 	76 

Cadmium (Cd) 	 mg/kg DS 	0.35 	 0.33 	- 	0.6 	1.2 	4.3 	13 

Chroom (Cr) 	 mg/kg DS 	50 	 38 	- 	55 	62 	180 	180 

Koper (Cu) 	 mg/kg DS 	20 	 16 	- 	40 	54 	190 	190 

Kwik (Hg) 	 mg/kg DS 	0.24 	 0.21 	Wo 	0.15 	0.83 	4.8 	36 

Nikkel (Ni) 	 mg/kg DS 	35 	 24 	- 	35 	 100 	100 

Lood (Pb) 	 mg/kg DS 	56 	 48 	 50 	210 	530 	530 

Zink (Zn) 	 mg/kg DS 	130 	 99 	- 	140 	200 	720 	720 

Barium (Ba) 	 mg/kg DS 	57 	 38 	@ 	 920 

Kobalt (Co) 	 mg/kg DS 	12 	 8 	- 	15 	35 	190 	190 

Molybdeen (Mo) 	mg/kg DS 	<1.5 	 1.1 	- 	1.5 	88 	190 	190 

Minerale olie 

Minerale olie (C10-C12) 	mg/kg DS 	<3.0 	 2.9 	@ 

Minerale olie (C12-C16) 	mg/kg DS 	<5.0 	 4.8 	@ 

Minerale olie (C16-C21) 	mg/kg DS 	6.6 	 9 	@ 

Minerale olie (C21-C30) 	mg/kg DS 	35 	 48 	@ 

Minerale olie (C30-C35) 	mg/kg DS 	24 	 33 	@ 

Minerale olie (C35-C40) 	mg/kg DS 	<6.0 	 5.8 	@ 

Minerale olie totaal (C10- 	mg/kg DS 	75 	 100 	- 	190 	190 	500 	5000 
C40) 

Chromatogram olie (GC) 	 Zie bijl. 

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB 

alfa-HCH 	 mg/kg DS 

beta-HCH 	 mg/kg DS 

gamma-HCH 	 mg/kg DS 

delta-HCH 	 mg/kg DS 

Hexachloorbenzeen 	mg/kg DS 

Heptachloor 	 mg/kg DS 

Heptachloorepoxide(cis- of mg/kg DS 
A) 

Heptachloorepoxide(trans- 	mg/kg DS 
of B) 

Hexachloorbutadieen 	mg/kg DS  

	

<0.0010 	0.00096 	- 	0.001 	0.001 	0.5 	17 

	

<0.0010 	0.00096 	- 	0.002 	0.002 	0.5 	. 1.6 

	

<0.0010 	0.00096 	- 	0.003 	0.04 	0.5 	1.2 

	

<0.0010 	0.00096 	@ 

	

<0.0010 	0.00096 	 0.0085 	0.027 	1.4 	2 

	

<0.0010 	0.00096 	 0.0007 0.0007 0.1 	4 

	

<0.0010 	0.00096 

	

<0.0010 	0.00096 

	

<0.0010 
	

0.00096 	 0.003 
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Analyse 	 Eenheid 	 MM23.1 Afsch 	 AW 	WO 	IND 	IW 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Aldrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 	 0.32 

Dieldrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

Endrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

Isodrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

Telodrin 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

alfa-Endosulfan 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 	- 	0.0009 	0.0009 	0.1 	4 

beta-Endosulfan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 	@ 

Endosulfansulfaat 	mg/kg DS 	<0.0020 	0.0019 	@ 

alfa-Chloordaan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

gamma-Chloordaan 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

o,p'-DDT 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

p,p'-DDT 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

o,p'-DDE 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

p,p'-DDE 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

o,p'-DDD 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

p,p'-DDD 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

HCH LB (som) 	 mg/kg DS 	<0.0030 

Drins (som) 	 mg/kg DS 	<0.0030 	 0.015 	0.04 	0.14 	4 

DDX (som) 	 mg/kg DS 	<0.0060 

Heptachloorepoxide (som) 	mg/kg DS 	<0.0020 	 0.002 	0.002 	0.1 	4 

Chloordaan (som) 	mg/kg DS 	<0.0020 

OCB LB (som) 	 mg/kg DS 	<0.021 	 0.4 

OCB WB (som) 	 mg/kg DS 	<0.024 

HCH (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0028 

Drins (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0021 	0.0029 	- 	0.015 	0.04 	0.14 	4 

Heptachloorepoxide (som) 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0019 	 0.002 	0.002 	0.1 	4 
(factor 0,7) 

DDD (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0019 	 0.02 	0.84 	34 	34 

DDE (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0019 	- 	0.1 	0.13 	1.3 	2.3 

DDT (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0019 	 0.2 	0.2 	1 	1.7 

DDX (som) (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.0042 

Chloordaan (som) (factor 	mg/kg DS 	0.0014 	0.0019 	- 	0.002 	0.002 	0.1 	4 
0,7) 

OCB (som) LB (factor 0,7) 	mg/kg DS 	0.015 	0.02 	- 	0.4 

OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg DS 	0.017 

Pentachloorbenzeen 	mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 	- 	0.0025 	0.0025 	5 	6.7 

Polychloorbifenylen, PCB 

PCB 28 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

PCB 52 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

PCB 101 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

PCB 118 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

PCB 138 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

PCB 153 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

PCB 180 	 mg/kg DS 	<0.0010 	0.00096 

PCB (som 7) 	 mg/kg DS 	<0.0070 	0.0067 	 0.02 	0.04 	0.5 	1 

Fenolen 

Pentachloorfenol 	mg/kg DS 	<0.0030 	0.0029 	 0.003 	1.4 	5 	12 

Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen, PAK 

Naftaleen 	 mg/kg DS 	<0.050 
	

0.035 

Fenanthreen 	 mg/kg DS 	<0.050 
	

0.035 

Anthraceen 	 mg/kg DS 	<0.050 
	

0.035 
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Analyse 	 Eenheid 	 MM23.1 Afsch 	 AW 	WO 	IND 	IW 

G.W. 	G.S.S.D 	Oordeel 

Fluorantheen 	 mg/kg DS 	0.16 	 0.16 

Benzo(a)anthraceen 	mg/kg DS 	0.062 	0.062 

Chryseen 	 mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Benzo(k)fluorantheen 	mg/kg DS 	<0.050 	0.035 

Benzo(a)pyreen 	mg/kg DS 	0.066 	0.066 

Benzo(ghi)peryleen 	mg/kg DS 	0.085 	0.085 

Indeno(123-cd)pyreen 	mg/kg DS 	0.094 	0.094 

PAK Totaal VROM (10) 	mg/kg DS 	<0.50 	 1.5 	6.8 	40 	40 

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 	0.64 	 0.64 	 1.5 	6.8 	40 	40 

Anorganische verbindingen 

Chloride (Cl) 	 mg/kg DS 
	

1500 
	

1500 

Monsteromschrijving 	Eurofins Nr. 	Datum 	Uw Project 	 Eindoordeel  
Monstemame  

MM23.1 Afsch 	11021195 	30 oktober 2019 	Waterbodemsanering "De Kom", 	Altijd toepasbaar 
Zeeburgereiland 

Legenda 

Aangenomen waarde 

G.W. 	 Gemeten waarde 

G.S.S.D. 	 Gestandaardiseerde meetwaarde 

AW 	 Achtergrondwaarde 

WO 	 Normwaarde wonen 

IND 	 Normwaarde industrie 

Niet Toepasbaar 	NietToepasbaar 

IW 	 Interventiewaarde 

Geen toetsoordeel mogelijk 

<= Achtergrondwaarde 

Wo 	 Oordeel Wonen 

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  

Page 6 of 6 



op het aangrenzende perceel 
art 35' en 60 Bbk 

in oppervlaktewater (zoet) 
art. 35? en 60 Bbk 

ín oppervlaktewater (zOitt) 

in oppervlaktewater 
art 35 4° Bbk .  

in een grootschalige toepassing 
art. 35•< 4 s en 63 Bbk 

tijdelijke opslag in oppervlaktewater 
> 6 maanden, < 10 jaar-  art 35 Bbk 

weilanddepot voor baggerspecie 
> 6 maanden, < 3 jaar— art 35 'en 60 Bbk 

Ta uw 
Kenmerk 	R001-1269617PAV-V02-mvg-NL 

Bijlage 7 	• Toetsingskader 

De analyseresultaten zijn getoetst aan de generieke normstelling Besluit bodemkwaliteit. 

Daarnaast zijn de resultaten getoetst aan de productklassen uit de Vierde Nota Waterhuishouding 
(NW4). Het toetsingskader NW4 is alleen nog van toepassing als acceptatiecriterium voor enkele 
depots met een juridische context anders dan het Besluit bodemkwaliteit. 

Het Besluit bodemkwaliteit omvat het beleidskader voor het toepassen van grond en 
baggerspecie. Binnen het Besluit wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende 
toepassingsmogelijkheden met bijbehorende toetsingskaders. Deze zijn weergegeven in 
figuur B7.1. 

Toepassen 
	

Verspreiden 	 Tijdelijke opslag 
van grond en baggerspecie 	 van baggerspecie 	 van grond en baggerspecie 

tijdelijke opslag op de landbodem 
> 6 maanden, < 3 jaar— art. 35 ̂ Bbk 

ai riákj -i?élet4inodelljk -.:.:-:':::1  alleen generiek (art aa arn 61 eek, beleid mogelijk 

Figuur 87.1 Toepassingsmogelijkheden voor grond en baggerspecie 

Voor de toetsingswaarden wordt verwezen naar de Regeling bodemkwaliteit van 13 december 
2007, nr. DJZ2007124397 en bijbehorende wijzigingen. 

De analyseresultaten zijn getoetst aan de normstelling van de toetsingskaders: 
1. Toepassen op de landbodem 
2. Toepassen in oppervlaktewater 
3. Verspreiden op het aangrenzende perceel 

Gevalideerde bodemtoetsing: BoToVa 
De toetsing van analyseresultaten vindt plaats in een geautomatiseerde toetsingsmodule. Deze 
toetsingsmodule maakt gebruik van de landelijke BoToVa8-service voor de validatie van de 
toetsresultaten. Op deze wijze is de kwaliteit van de toetsing aan de geldende normen geborgd. 

BoToVa: Bodem Toets- en Validatieservice. Voor meer informatie zie www.botova-service.nl  



Tauw 
Kenmerk 	R001-1269617PAV-V02-mvg-NL 

Zandgehalte 
Het zandgehalte is bepaald conform de Minimum Verwerkingsstandaard (MVS; Staatscourant 
nummer 96 van 24 mei 2004) op basis van de onderstaande formule: 

zandgehalte =100 — {(% < 63p.m t.o.v. md) - 	O.S.) - (% > 2.000 pm) - (% CaCO3  t.o.v. Ds)]] 

Het percentage > 2.000 pm wordt standaard opgehoogd met 1% op basis van de aanwezigheid 
van bodemvreemde materialen in de waterbodem. Dit percentage berust op een gemiddelde van 
ervaringscijfers bij baggerwerkzaamheden. 

Toetsingskader PFAS 
De stoffen uit de PFAS-stofgroep behoren tot de niet-genormeerde stoffen. De metingen die tot op 
heden bekend zijn in Nederland tonen aan dat PFAS veelal boven de bepalingsgrens voorkomen. 
Dit betekent dat de gehalten van PFAS in grond en baggerspecie die uit de bodem ontgraven 
worden volgens de huidige praktijk boven de grens liggen om die grond en baggerspecie te 
kunnen hergebruiken. Dit leidt tot stagnatie in het verzet van grond en baggerspecie. 

De resultaten van grond worden getoetst aan de hergebruiksnormen uit het tijdelijk 
handelingskaders  van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De toepassingsnormen voor 
het toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem boven grondwaterniveau zijn in tabel 
B7.2 opgenomen. 

Tabel 87.2 Toepassingsnormen voor het toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem boven 

grondwaterniveau (1) (in pg/kg d.s.) (2) 

Landbouw/natuur 	0,1 	 j 0,1 	 0,1 	 0,1 

Landbouw / natuur, 	De gemeten 	De gemeten 	De gemeten 	De gemeten 

bij hogere 	 achtergrondwaarde 	achtergrondwaarde 	achtergrondwaarde 	achtergrondwaarde 

achtergrondwaarde 	ten hoogste 3,0 	ten hoogste 7,0 	ten hoogste 3,0 	ten hoogste 3,0 

dan 0,1 

Wonen 	 3,0 	 7,0 	 3,0 	 3,0 

Industrie 	 3,0 	 7,0 	 3,0 	 3,0 -- , 
(1) De grondwaterstand geldt in plaats van 'boven grondwatemiveau:' tot ten hoogste 1 meter onder het maaiveld 

(2) Op de waarde uit deze tabel hoeft (tot 10%) geen bodemtypecorrectie toegepast te worden (dit is 

overeenkomstig de systematiek zoals die op dit moment geldt voor PAK (10 VROM). 

Ten behoeve van de veiligheid bij toekomstig graafwerk wordt bepaald of de aangetoonde 
gehalten PFAS onder de risicogrenswaarden liggen voor scenario 'Wonen met tuin' zoals 
opgesteld door het RIVM. 

'Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 
8 juli 2019. 



Ta uw 
Kenmerk 	R001-1269617PAV-V02-mvg-NL 

Bijlage 8 	Analysecertificaten 



Met vriendelijke groet, 

Eurofins Rnalytico B.V. 

:\;>%eurofins 
— zun. lyt ic co 

TRUW BV 
T.a.v ic 27e 
Postbus 133 
7400 AC DEVENTER 
NETHERLANDS 

Analysecertificaat 

Datum: 22-Oct-2019 

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. 

Certificaatnummer/Versie 
Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Monster(s) ontvangen  

2019149386/1 
1269617 
Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland 
417061 
09-Oct-2019 

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object. 

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. 
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst. 

Bewaren tot: 
Datum: 	 Naam: 	 Handtekening: 

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Rdvies. 

1C-2 
Technical Manager 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 42-46 
3771 NB Barneveld 
P.O. Box 459 
3770 AL Barneveld NL  

Tel. +31 (0)34 242 63 00 	BNP Paribas 5.A 
Fax +31 (0)34 242 63 99 	IRAN 
E-mail info-env@eurofins.n1BIC 
Site www.eurofins.nl 	KvK/CoC No. 09088623 

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.801  

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001; 2015 gecertificeerd door TOV 
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid von Luxemburg (MEV). 
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bijl. 

3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 	IBAN 
P.O. Box 459 	E-mail info-env@eurofins.nl  
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl  
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KyK/CoC No. 09 
BTW/V. 

eu rofi ns 
- a wi lyt i c co' 

Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 

Monsternemer 
Monstermatrix  

1269617 
Water bodemsanering 
417061 

Waterbodem (RS3000) 

Certificaat nummer/Versie 
"De Kom", ZeeburgeiStartdatum 

Rapportagedatum 
Bijlage 
Pagina  

2019149386/1 
14-Oct-2019 
22-Oct-2019/13:35 
R,B,C,D 
1/9 

Analyse 

Bodemkundige analyses 
S 	Droge stof 

S 	Droge stof 

S 	Organische stof 

Q 	Gloeirest 

Q Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) 

S 	Korrelgrootte < 2 pm 

Metalen 
S 	Arseen (Rs) 

S 	Cadmium (Cd) 

S 	Chroom (Cr) 

S 	Koper (Cu) 

S 	Kwik (Hg) 

S 	Nikkel (Ni) 

S 	Lood (Pb) 

S 	Zink (Zn) 

S 	Barium (Ba) 

S 	Kobalt (Co) 

S Molybdeen (Mo) 

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) 

Minerale olie (C12-C16) 

Minerale olie (C16-C21) 

Minerale olie (C21-C30) 

Minerale olie (C30-C35) 

Minerale olie (C35-C40) 

S 	Minerale olie totaar(C10-C40) 

Chromatogram olie (GC) 

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB 
S 	alfa-HCH  

Eenheid 

% (m/m) 

% (m/m) 

% (m/m) ds 

% (m/m) ds 

% (m/m) ds 

% (m/m) ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

~"elOs „ 
m 	s 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

Nr. Monsteromschrijving 
	

Datum monstername :1-99nnster nr. 

MM10.1 Slib Haven 4 	 09 OCt`_2019 00 00 c 	 0 97 97 96 
2 	MM11.1 Slib Haven 4 	 09:-OCt-;2019'00:00 	10979797 
3 	MM12.1 Slib Haven 4 	 09-Oct-2019 00:00 	10979798 
4 	MM13.1 Slib Vak 1 	 09-Oct-2019 00:00 	10979799 
5 	MM14.1 Slib Vak 1 	 09-Oct-2019 00:00 	10979800 

4: door RrA geaccrediteerde verrichting 

A: AP04 erkende verrichting 

5: AS SIKB erkende verrichting 
V: VLAM erkende verrichting 

Eurefins Analytico B.V. 
'111111~0 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 	BNP Paribas 
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Eurofins Anctlytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TOV 
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVRM en Dep. Omgeving), 	TESTEN 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

RvA L010 en door de overheid von Luxemburg (MEV). 



1 	 2 3 	 4 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0020 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

0.0028 1) 

0.0021 1) 

0.0014 1) 

St6 	 

eu rofi ns 
- 	allyt i c c) 

Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 

Monsternemer 
Monstermatrix  

1269617 
	

Certificaat nummer/Versie 
Waterbodemsanering "De Kom", ZeeburgeiStartdatum 
417061 	 Rapportagedatum 

Bijlage 
Pagina 

Waterbodem (AS3000) 

2019149386/1 
14-Oct-2019 
22-Oct-2019/13:35 
R,B,C,D 
2/9 

Analyse 

S beta-HCH 

S gamma-HCH 

S 	delta-HCH 

S Hexachloorbenzeen 

S 	Heptachloor 

S 	Heptachloorepoxide(cis- of R) 

S 	Heptachloorepoxide(trans- of B) 

S 	Hexachloorbutadieen 

S 	Aldrin 

S 	Dieldrin 

S 	Endrin 

S Isodrin 

S 	Telodrin 

S 	alfa-Endosulfan 

Q beta-Endosulfan 

S 	Endosulfansulfaat 

S 	alfa-Chloordaan 

S gamma-Chloordaan 

S 	o,p'-DDT 

S 	p,p'-DDT 

S 	o,p'-DDE 

S 	p,p'-DDE 

S 	o,p'-DDD 

S 	p,p'-DDD 

S 	HCH (som) (factor 0,7) 

S 	Drins (som) (factor 0,7) 

S Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) 

S DDD (som) (factor 0,7) 

S 	DDE (som) (factor 0,7) 

S 	DDT (som) (factor 0,7) 

S 	DDX (som) (factor 0,7) 

Eenheid 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

f. -d 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds  

5 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0020 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

0.0028 

0.0021 

0.0014 

0014 

0 0014 

0. 0014 

	40042 1) 

Nr. Monsteromschrijving 

1 	MM10.1 Slib Haven 4 
2 	MM11.1 Slib Haven 4 
3 MM12.1 Slib Haven 4 
4 	MM13.1 Slib Vak 1 
5 	MM14.1 Slib Vak 1  

09-Oct-2019 00:00 
09-Oct-2019 00:00 

09-Oct-2019 00:00 

mister nr. 
A 
0979796 

10979797 
10979798 
10979799 
10979800 

5: door Ron geaccrediteerde verrichting 

A: APO! erkende verrichting 

5: AS SIKB erkende verrichting 

0: VERREL erkende verrichting 

BNP Paribasr$7.  
IBAte  Z  
B I Cs,..,~al 
KvK/CoC No. 09983_625_, 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 
3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 	 info-env@eurofins.nl  
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl  

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. r?, 
Eurofins Rnalytico B.V. is 150 14001: 2015 gecertificeerd door TUV 
en erkend door het Vlaamse Gewest (Ovam en Dep. Omgeving), 	TESTEN 
het Brusselse Gewest (HM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

RvA L010 en door de overheid van Luxemburg (MEV). 



Overige org.-verontreinigingen 

Anorganische verbindingen 

S 	Chloride mg/kg ds 

am,  Railbus 
IBRN 

Q: daar RaA geaccrediteerde verrichting 

A: APO! erkende verrichting 

5: AS SIKB erkende verrichting 

V: VIAREL erkende verrichting 

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. kirk;,\.  
Eurofins Analytico B.V. is 150 14001: 2015 gecertificeerd door TijV 
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 	 TESTEN 
het Brusselse Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV). 	 RVA L010 

aturn'inahlitei,ntiin 
c 0 

09-0Ct;;2019'00t00' 

09-Oct-2019 00:00 
09-Oct-2019 00:00 

09-Oct-2019 00:00  

Oster nr. 

'i 979796 979796 
10979797 
10979798 
10979799 
10979800 

BIC 
KyK/CoC No. 
BTW/V 

ti eurofins 
- a n a ly tic c,'  

Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 

Monsternemer 
Monstermatrix  

1269617 	 Certificaatnummer/Versie 
Waterbodemsanering "De Kom", IeeburgeStartdatum 
417061 
	

Rapportage datum 
Bijlage 
Pagina 

Waterbodem (RS3000) 

2019149386/1 
14-Oct-2019 
22-Oct-2019/13:35 
R,B,C,D 
3/9 

Analyse 

S 
	

Chloordaan (som) (factor 0,7) 

S 
	

OCB (som) LB (factor 0,7) 

S 
	

OCB (som) WB (factor 0,7) 

S Pentachloorbenzeen 

Polychloorbifenylen, PCB 

S PCB 28 

S PCB 52 

S 
	

PCB 101 

S 
	

PCB 118 

S 
	

PCB 138 

PCB 153 

S 
	

PCB 180 

S 
	

PCB (som 7) (factor 0,7) 

Fenolen 

S 
	

Pentachloorfenol 

Eenheid 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds  

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

0.0049 1)  

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

0.0049 

	

4 	 5 

	

0.0014 1) 	0.0014 1)  

	

0.015 1) 	0.015 1)  

	

0.017 1) 	0.017 1)  

	

<0.0010 	<0.0010 

mg/kg ds 
	

<0.0030 	<0.0030 

1 	 2 	 3 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 

1) 

1) 

S 	Naftaleen 

S Fenanthreen 

S Rnthraceen 

S 	Fluorantheen 

S Benzo(a)anthraceen 

S Chryseen 

S 	Benzo(k)fluorantheen 

S Benzo(a)pyreen 

S 	Benzo(ghi)peryleen 

S 	Indeno(123-cd)pyreen 

S 	PAK VROM (10) (factor 0,7)  

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

ing/kg ds  
mglkg ds 
mg/kg ds  

<0.050 

0.053 

<0.050 

0.19 

0.075 

0.082 

0.054 

0.083 

0.11 

0.12 

0.84  

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

<0.050 

0.35 

2500 

Nr. Monsteromschrijving 
1 	MM10.1 Slib Haven 4 
2 	MM11.1 Slib Haven 4 
3 	MM12.1 Slib Haven 4 
4 	MM13.1 Slib Vak 1 
5 	MM14.1 Slib Vak 1 

Eurofins Ancelytico B.V. 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 
3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 	 E-mail info-env@eurofins.nl  
3770 01 Barneveld NL Site www.eurofins.nl  



Datum monstername Monster nr. 
10979796 
10979797 
10979798 
10979799 
10979800 

Nr. Monsteromschrijving 
1 	MM10.1 Slib Haven 4 
2 	MM11.1 Slib Haven 4 
3 	MM12.1 Slib Haven 4 
4 	MM13.1 Slib Vak 1 
5 	MM14.1 Slib Vak 1 

09-Oct-2019 00:00 
09-Oct-2019 00:00 
09-Oct-2019 00:00 
09-Oct-2019 00:00 

09-Oct-2019 00:00 

n-j 

„ eits 

Eurofins Analytico B.V. 

Q: door Ren geaccrediteerde verrichting 

AP04 erkende verrichting 

S: AS SIKB erkende verrichting 

vi vi.ABBi. erkende verrichting 

21'eurofins 
— anallytico®  

Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 

Monsternemer 
Monstermatrix  

1269617 	 Certificaatnummer/Versie 
Waterbodemsanering "De Kom", ZeeburgeStartdatum 
417061 	 Rapportagedatum 

Bijlage 
Pagina 

Waterbodem (RS3000) 

2019149386/1 
14-Oct-2019 
22-Oct-2019/13:35 
R,B,C,D 
4/9 

Analyse 

S 	Tributyltin (TBT) 

S 	Triphenyltin (TPhT) 

S 	Tributyltin (TBT) Sn 

S 	Triphenyltin (TPhT) Sn 

S 	Organotin som Sn factor 0,7 

S 	Organotin som (factor 0,7)  

	

Eenheid 	 1 	 2 	 3 	 4 	 5 

	

mg/kg ds 	<0.0098 	<0.0098 	 <0.0098 

	

<0.0098 	 <0.0098 

	

mg/kg ds 	<0.012 	<0.012 	<0.012 	<0.012 	<0.012 

	

mg Sn/kg ds 	<0.0040 	<0.0040 	<0.0040 	<0.0040 	<0.0040 

	

mg Sn/kg ds 	<0.0040 	<0.0040 	<0.0040 	<0.0040 	<0.0040 

	

mg Sn/kg ds 	0.0056 	1) 	0.0056 	1) 	0.0056 	1) 	0.0056 	1) 	0.0056 	1)  

	

mg/kg ds 	0.015 	1) 	0.015 	1) 	0.015 	1) 	0.015 	1) 	0.015 	1)  

Gildeweg 42-46 
3771 NB Borneveld 
P.O. Box 459 
3770 AL Barneveld NL 

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fax +31 (0)34 242 63 99 
E-mail info-env@eurofins.nl  
Site www.eurofins.nl  

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
Eurofins Rnalytico B.V. is 150 14001: 2015 gecertificeerd door Tb 
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVRM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV). 

BNP Paribas 5.F1~ 
IBAN: 1~tamer-----
s I c: Immo; 
KvK/CoC No. 09088623 

TESTEN 
RvA L010 

BTW/VAT No. NL 8043./4.883.801 



ge..e>%  eurofins 
- sari allytico 

Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 

Monsternemer 
Monstermatrix  

1269617 	 Certificaatnummer/Versie 
Waterbodemsanering "De Kom", ZeeburgeiStartdatum 
417061 
	

Rapportagedatum 
Bijlage 
Pagina 

Waterbodem (AS3000) 

2019149386/1 
14-Oct-2019 
22-Oct-2019/13:35 
A,B,C,D 
5/9 

Analyse 	 Eenheid 	 6 	 7 	 8 	 9 	 10 

Bodemkundige analyses 
S 	Droge stof 
	

% (m/m) 	41.1 
	

35.3 	41.2 
	

34.9 	41.4 
S 	Organische stof 
	

% (m/m) ds 	7.5 
	

5.8 	5.1 	5.4 
	

6.8 
Q 	Gloeirest 
	

% (m/m) ds 	90.7 	91.0 	93.0 	91.5 
	

92.4 
S 	Korrelgrootte < 2 pm 	 % (m/m) ds 	26.6 	45.1 

	
26.6 	44.6 
	

12.1 

Metalen 
S 	Arseen (As) 	 mg/kg ds 	18 

S 	Cadmium (Cd) 	 mg/kg ds 	<0.20 

S 	Chroom (Cr) 
	 mg/kg ds 	44 

S 	Koper (Cu) 
	 mg/kg ds 	16 

S 	Kwik (Hg) 
	 mg/kg ds 	0.19 

S 	Nikkel (Ni) 
	

mg/kg ds 	35 

S 	Lood (Pb) 	 mg/kg ds 	38 

S 	Zink (Zn) 	 mg/kg ds 	79 

S 	Barium (Ba) 	 mg/kg ds 	45 

S 	Kobalt (Co) 
	 mg/kg ds 	11 

S 	Molybdeen (Mo) 
	 mg/kg ds 	<1.5 

Minerale olie 

Minerale olie (C10-C12) 

Minerale olie (C12-C16) 

Minerale olie (C16-C21) 

Minerale olie (C21-C30) 

Minerale olie (C30-C35) 

Minerale olie (C35-C40) 

S 	Minerale olie totaal (C10-C40) 

Chromatogram olie (GC) 

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB 
S 	alfa-HCH 

5 beta-HCH 

S gamma-HCH  

mg/kg ds 	<3.0 

mg/kg ds 	<5.0 

mg/kg ds 	<5.0 

mg/kg ds 	28 

mg/kg ds 	23 

mg/kg ds 	<6.0 

62 

Zie bijl. 

mg/kg ds 	<0.0010 

mg/kg ds 	<0.0010 

mg/kg ds 	<0.0010 

BNP  Paribas 
IBAN 
BI 
KvK/COC Na. 09 
BTW/V: 	 • 	 k ( !..‘ 

Nr. Monsteromschrijving 
6 	MM15.1 Slib Vak 1 
7 	MM16.1 Slib Vaarweg C 
8 	MM17.1 Slib Vaarweg C 
9 	MM18.1 Slib Vak 2 
10 MM19.1 Slib Vak 2 

e  tsi 

CS 

Eurofins Analytici:. B.V. 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 
3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 	 E-mailinfo-env@eurofins.nl  
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl  

Datum'Snonstername  
09 pct 2oipóo 00 
07-Oct-;2019'00:001Y 
09-Oct-2019 00:00 
09-Oct-2019 00:00 

09-Oct-2019 00:00 
Q: door OOR geaccrediteerde verrichting 
A: ROOI erkende verrichting 
S: AS SUB erkende verrichting 
V: VLAM erkende verrichting 

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
Eurofins Finalytico B.V. is IS() 14001: 2015 gecertificeerd door TUV 
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (Blm), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEv). 

onster nr. 
0979801 

10979802 
10979803 
10979804 
10979805 

TESTEN 
RvA L010 

Pm' 	c'522  b eh 



ci ster nr. 

09-Oct-2019 00:00 

09-Oct-2019 00:00 
09-Oct-2019 00:00 

L~L 
0979801 

0 	10979802 
10979803 
10979804 
10979805 

eurofins 
- ark a lyt ic c> 

Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer 	1269617 	 Certificaatnummer/Versie 	2019149386/1 
Uw projectnaam 	 Waterbodemsanering "De Kom", ZeeburgeiStartdatum 	 14-Oct-2019 
Uw ordernummer 	 417061 	 Rapportagedatum 	 22-Oct-2019/13:35 

Bijlage 	 11,B,C,D 
Monsternemer 	 Pagina 	 6/9 

. 	Monstermatrix 	 Waterbodem (AS3000) 

Analyse 	 Eenheid 	6 	 7 	 8 	 9 	10 

S 	delta-HCH 	 mg/kg ds 	<0.0010 

S 	Hexachloorbenzeen 	 mg/kg ds 	<0.0010 

S 	Heptachloor 	 mg/kg ds 	<0.0010 

S 	Heptachloorepoxide(cis- of A) 	 mg/kg ds 	<0.0010 

S 	Heptachloorepoxide(trans- of B) 	mg/kg ds 	<0.0010 

S 	Hexachloorbutadieen 	 mg/kg ds 	<0.0010 

S 	Aldrin 	 mg/kg ds 	<0.0010 

S 	Dieldrin 	 mg/kg ds 	<0.0010 

S 	Endrin 	 mg/kg ds 	<0.0010 

S 	Isodrin 	 mg/kg ds 	<0.0010 

S 	Telodrin 	 mg/kg ds 	<0.0010 

S alfa-Endosulfan 	 mg/kg ds 	<0.0010 

Q 	beta-Endosulfan 	 mg/kg ds 	<0.0010 

S 	Endosulfansulfaat 	 mg/kg ds 	<0.0020 

S 	alfa-Chloordaan 	 mg/kg ds 	<0.0010 

S 	gamma-Chloordaan 	 mg/kg ds 	<0.0010 

S 	o,p'-DDT 	 mg/kg ds 	<0.0010 

S 	p,p'-DDT 	 mg/kg ds 	<0.0010 

S 	o,p'-DDE 	 mg/kg ds 	<0.0010 

S 	p,p'-DDE 	 mg/kg ds 	<0.0010 

S 	o,p'-DDD 	 mg/kg ds 	<0.0010 

S 	p,p'-DDD 	 mg/kg ds 	<0.0010 

S HCH (som) (factor 0,7) 	 mg/kg ds 	0.0028 1)  

S 	Drins (som) (factor 0,7) 	 mg/kg ds 	0.0021 1)  

S 	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) 	 014 i) 
 

S 	DDD (som) (factor 0,7) 	 5 	0.0014 1) 
 

S 	DDE (som) (factor 0,7) 	 mg/kg ds 	0.0014 1)  

S 	DDT (som) (factor 0,7) 	 mg/kg ds 	0.0014 1)  

S 	DDX (som) (factor 0,7) 	 mg/kg ds 	0.0042 1)  

S 	Chloordaan (som) (factor 0,7) 	 mg/kg ds 	0.0014 1)  

S 	OCB (som) LB (factor 0,7) 	 mg/kg ds 	0.015 

Nr. Monsteromschrijving 
6 	MM15.1 Slib Vak 1 
7 	MM16.1 Slib Vaarweg C 

8 	MM17.1 Slib Vaarweg C 
9 	MM18.1 Slib Vak 2 
10 MM19.1 Slib Vak 2 

aMS Q: door Rvil geaccrediteerde verrichting 

• 0: 11PO4 erkende verrichting 

• 5: r15 MB erkende verrichting 
CO 	V: MIRO. erkende verrichting 

Eurofins Analytico B.V. 	
'vbe hee` 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 	BNP Paribas 
3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 	IBAN 1.!,___,.......,_.- 	"51f 
P.O. Box 459 	E-mail info-env@eurofins.nl  BIC -.1~ 
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl 	KvK/COC No. 

BT,V/Vfil" 

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
Eurofins Rnalytico B.V. is 150 14001: 2015 gecertificeerd door TBV 
en erkend door het Vlaamse Gewest (0~1 en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

62 	en door de overheid van Luxemburg (MEv). 
1É1 ;883rB0111.1 

t\•• 
TESTEN 
RvA [010 



2400 

0098 	 0098 

D.012 

Nr. Monsteromschrijving 
6 	MM15.1 Slib Vak 1 
7 	MM16.1 Slib Vaarweg C 
8 	MM17.1 Slib Vaarweg C 
9 	MM18.1 Slib Vak 2 
10 MM19.1 Slib Vak 2 

Datum monsteóame 	 iinster nr. 

09 
 

C ljg 	 40979801 
6920Cf~0-0' 10979802 
09-Oct-2019 00:00 	10979803 
09-Oct-2019 00:00 	10979804 

09-Oct-2019 00:00 	10979805 

eurofins 
— analytico  

Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer 	1269617 	 Certificaatnummer/Versie 	2019149386/1 
Uw projectnaam 	 Waterbodemsanering "De Kom", ZeeburgeStartdatum 	 14-Oct-2019 
Uw ordernummer 	 417061 	 Rapportagedatum 	 22-Oct-2019/13:35 

Bijlage 	 R,B,C,D 
Monsternemer 	 Pagina 	 7/9 
Monstermatrix 	 Waterbodem (853000) 

Analyse 

S 	OCB (som) WB (factor 0,7) 

Pentachloorbenzeen 

Polychloorbifenylen, PCB 

S 	PCB 28 

S PCB 52 

S 	PCB 101 

S 	PCB 118 

S PCB 138 

S PCB 153 

S 	PCB 180 

S 	PCB (som 7) (factor 0,7)  

	

Eenheid 	 6 	 7 	 8 	 9 	 10 

	

mg/kg ds 	0.017 	1)  

	

mg/kg ds 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	0.0049 

Fenolen 

S 	Pentachloorfenol 
	

mg/kg ds 	<0.0030 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 

S 	Naftaleen 	 mg/kg ds 	<0.050 

S 	Fenanthreen 	 mg/kg ds 	<0.050 

S 	Rnthraceen 	 mg/kg ds 	<0.050 

Fluorantheen 	 mg/kg ds 	<0.050 

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

S 	Chryseen 	 mg/kg ds 	<0.050 

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

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

Benzo(ghi)peryleen 	 mg/kg ds 	<0.050 

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

S 	PRK VROM (10) (factor 0,7) 	 0• 35 ij  

Anorganische verbindingen 

S 	Chloride 	 mg/kg ds 	2800 
	

1400 	 23
.
00 

Overige org.-verontreinigingen 

Tributyltin (TBT) 	 mg/kg ds 	<0.0098 	<0.0098 

5 	Triphenyltin (TPhT) 	 mg/kg ds 	<0.012 	<0.012 

<0.002 

<001 

<.\'‘ 
e!ItS Wee 	g: door erg geaccrediteerde verrichting 

;!:; 't, 	el 	g: AP 04 erkende verrichting "c, 
.0 	LO 	S: OS SUB erkende verrichting 
cl- 

.o.° 	V: VLAREt erkende verrichting 
Eurofins Analytico B.V. 	 Qi, 	c, ''. , 

'Mag "beheer 
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 	BNP Panbas 
NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 

riba 
IBPN 	tg:z.t 
	 Eurofins Rnalytico B.V. is I50 14001: 2015 gecertificeerd door TOV 
r
!
:

',  ;
,
;

1„:,
. 

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVRM en Dep. Omgeving), 
P.O. Box 459 	E-mail info-env@eurofins.nl 	BIC: 	),-....k 	 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl 	KvK/CoC No. 	 en door de overheid van Luxemburg (MEV). 

BTW/V T44 

TESTEN _ 
RvA L010 



Monster nr. 
10979801 
10979802 
10979803 
10979804 
10979805 

O 

'be hee 

Nr. Monsteromschrijving 
6 	MM15.1 Slib Vak 1 
7 	MM16.1 Slib Vaarweg C 
8 	MM17.1 Slib Vaarweg C 
9 	MM18.1 Slib Vak 2 
10 MM19.1 Slib Vak 2 

Eurofins analytico B.V. 

Datum monstername 
09-Oct-2019 00:00 
09-Oct-2019 00:00 
09-Oct-2019 00:00 
09-Oct-2019 00:00 

09-Oct-2019 00:00 
/d$ 	

Q: door RvR geaccrediteerde verrichting 
R: ROOS erkende verrichting 
5: AS SIKS erkende verrichting 

ro 	Ki VtAREt erkende verrichting 

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

eurofins 
— ark allyt i c c> 

Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 

Monsternemer 
Monstermatrix  

1269617 	 Certificaatnummer/Versie 
Waterbodemsanering "De Kom", ZeeburgeStartdatum 
417061 	 Rapportagedatum 

Bijlage 
Pagina 

Waterbodem (RS3000) 

2019149386/1 
14-Oct-2019 
22-Oct-2019/13:35 
R,B,C,D 
8/9 

Analyse 

S 	Tributyltin (TBT) Sn 

S 	Triphenyitin (TPhT) Sn 

S 	Organotin som Sn factor 0,7 

Organotin som (factor 0,7)  

Eenheid 

mg Sn/kg ds 

mg Sn/kg ds 

mg Sn/kg ds 

mg/kg ds  

6 	 7 

	

<0.0040 	<0.0040 

	

<0.0040 	<0.0040 

	

0.0056 t) 	0.0056 

0.015 t) 	0.015  

8 

<0.0040 

<0.0040 

0.0056 j)  

0.015 1)  

9 

<0.0040 

<0.0040 

0.0056 1)  

0.015 1)  

10 

<0.0040 

<0.0040 

0.0056 i)  

0.015 1)  

N 
TESTEN 
RvA 1010 

BNP Paribas S.R. • 	 Eurofins Pnalytico B.V. is 150 14001: 2015 gecertificeerd door TV 
URN 	• - 	 1 en erkend door het Vlaamse Gewest (00RM en Dep. Omgeving), 
BIC . 	 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
KvK/COC No. 09088623 	 en door de overheid von Luxemburg (MEV). 
BTW/VAT No. NL 8043.1.4.883.B00 

Gildeweg 42-46 
	

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
3771 NB Barneveld 

	
Fax +31 (0)34 242 63 99 

P.O. Box 459 
	

E -mail info -env@eurofins.nl  
3770 PL Barneveld NL Site www.eurofins.n1 



eurofins 
— zanalyticco 

Analysecertificaat 
Uw project/verslagnummer 	1269617 	 Certificaatnummer/Versie 	2019149386/1 
Uw projectnaam 	 Waterbodemsanering "De Kom", ZeeburgeiStartdatum 	 14-Oct-2019 
Uw ordernummer 	 417061 	 Rapportagedatum 	 22-Oct-2019/13:35 

Bijlage 	 A.B,C,D 
Monsternemer 	 Pagina 	 9/9 
Monstermatrix 	 Waterbodem (A53000) 

Analyse 	 Eenheid 	 11 	 12 

Bodemkundige analyses 

5 	Droge stof 	 % (m/m) 	39.1 	 41.1 

S 	Organische stof 	 % (m/m) ds 	 6.0 	 7.0 

Q 	Gloeirest 	 % (m/m) ds 	92.6 	 91.4 

S 	Korrelgrootte < 2 pm 	 % (m/m) ds 	20.4 	 23.7 

Anorganische verbindingen 

S 	Chloride 	 mg/kg ds 	1000 	 2200 

Overige org.-verontreinigingen 

S 	Tributyltin (TBT) 	 mg/kg ds 	<0.0098 

S 	Triphenyltin (TPhT) 	 mg/kg ds 	<0.012 

S 	Tributyltin (TBT) Sn 	 mg Sn/kg ds 	<0.0040 

S 	Triphenyltin (TPhT) Sn 	 mg Sn/kg ds 	<0.0040 

S 	Organotin som Sn factor 0,7 	 mg Sn/kg ds 	0.0056 

S 	Organotin som (factor 0,7) 	 mg/kg ds 	0.015 

<0.0098 

<0.012 

<0.0040 

<0.0040 

0.0056 1) 

0.015 i) 

atilinIton 
0 9 - 0 t t4=,  
090ct7019'00:00`  

ifinster nr. 

ik:1979806 
10979807 

Nr. Monsteromschrijving 
11 MM20.1 Slib Vak 3 
12 MM21.1 Slib Vak 3 

—se 	 rG 	5: AS SIKB erkende verrichting 	 Pr.corird. 
30 	 6p 	A: APAR erkende verrichting 

	

tsiva 	Q: door Rvg geaccrediteerde verrichting 	 Akkoord 

0 	 V: VIAREL erkende verrichting 

	

5E21.W c"'"beheer 	 t`  1vt 
Eurefins Analytico B.V. 

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. kik‘:.  
Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 	BNP Pariba 	 Eurofins Rnalytica B.V. is 150 14001: 2015 gecertificeerd door 70V ‘..„,..1»,k 
3771 NA Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 	IBPOSZWEMSWinn en erkend door het Vlaamse Gewest (OVRM en Dep. Omgeving), 
P.O. Box 459 	 E-mail info-env@eurofins.nl  BIC4,1~ 	 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

	 TESTEN_ 
P.O.
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl 	 KvK/CoC No. 090106 	 en door de overheid van Luxemburg (MEV). 

Bfluynti.g.. 



titi eu rofi ns 
- a.i alyticco 

Bijlage (R) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019149386/1 

Pagina 1/2 

Monster nr. Boornr 	Omschrijving 	 Van 	Tot 	Barcode 	 Monstername ID/Monsteromsch. 

10979796 MM1-1 	401-1 	 0 	100 	0537716538 	MM10.1 Slib Haven 4 

10979796 MM2-2 	402-1 	 0 	100 	0537716481 	MM10.1 Slib Haven 4 

10979796 MM3-3 	403-1 	 0 	100 	0537716473 	MM10.1 Slib Haven 4 

10979796 MM4-4 	404-1 	 0 	100 	0537717410 	MM10.1 Slib Haven 4 

10979796 MM5-5 	405-1 	 0 	100 	0537717152 	MM10.1 Slib Haven 4 

10979796 MM6-6 	406-1 	 0 	100 	0537717166 	MM10.1 Slib Haven 4 

10979797 MM1-1 	401-3 	 100 	150 	0537716542 	MM11.1 Slib Haven 4 

10979797 MM2-2 	402-3 	 100 	150 	0537716545 	MM11.1 Slib Haven 4 

10979797 MM3-3 	403-3 	 100 	150 	0537716469 	MM11.1 Slib Haven 4 

10979797 MM4-4 	404-3 	 100 	150 	0537717416 	MM11.1 Slib Haven 4 

10979797 MM5-5 	405-3 	 100 	150 	0537717144 	MM11.1 Slib Haven 4 

10979797 MM6-6 	406-3 	 100 	150 	0537717180 	MM11.1 Slib Haven 4 

10979798 MM1-1 	401-5 	 150 	200 	0537716543 	MM12.1 Slib Haven 4 

10979798 MM2-2 	402-5 	 150 	200 	0537716483 	MM12.1 Slib Haven 4 

10979798 MM3-3 	403-5 	 150 	200 	0537716476 	MM12.1 Slib Haven 4 

10979798 MM4-4 	404-5 	 150 	200 	0537717170 	MM12.1 Slib Haven 4 

10979798 MM5-5 	405-5 	 150 	200 	0537717156 	MM12.1 Slib Haven 4 

10979798 MM6-6 	406-5 	 150 	200 	0537717177 	MM12.1 Slib Haven 4 

10979799 MM1-1 	501-1 	 0 	100 	0537717066 	MM13.1 Slib Vak 1 

10979799 MM2-2 	502-1 	 0 	100 	0537717071 	MM13.1 Slib Vak 1 

10979799 MM3-3 	503-1 	 0 	100 	0537717070 	MM13.1 Slib Vak 1 

10979799 MM4-4 	504-1 	 0 	100 	0537717685 	MM13.1 Slib Vak 1 

10979799 MM5-5 	505-1 	 0 	100 	0537717407 	MM13.1 Slib Vak 1 

10979799 MM6-6 	506-1 	 0 	100 	0537717409 	MM13.1 Slib Vak 1 

10979800 MM1-1 	501-3 	 100 	150 	0537717069 	MM14.1 Slib Vak 1 

10979800 MM2-2 	502-3 	 100 	150 	0537717062 	MM14.1 Slib Vak 1 

10979800 MM3-3 	503-3 	 100 	150 	0537717679 	MM14.1 Slib Vak 1 

10979800 MM4-4 	504-3 	 100 	150 	0537717683 	MM14.1 Slib Vak 1 

10979800 MM5-5 	505-3 	 100 	150 	0537717417 	MM14.1 Slib Vak 1 

10979800 MM6-6 	506-3 	 100 	150 	0537717418 	MM14.1 Slib Vak 1 

150 	200 	0537717076 	MM15.1 Slib Vak 1 

150 	200 	0537717064 	MM15.1 Slib Vak 1- 
150 	200 	0537717061 	MM15.1 Slib Vak 1 

150 	200 	0537717688 	MM15.1 Slib Vak 1 

150 	200 	0537717419 	MM15.1 Slib Vak 1 

150 	200 	0537717414 	MM15.1 Slib Vak 1 

10979801 MM1-1 	501-5 

10979801 MM2-2 	502-5 

10979801 MM3-3 	503-5 

10979801 MM4-4 	504-5 

10979801 MM5-5 	505-5 

10979801 MM6-6 	506-5 

Eurofins Analytico B.V. 
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019149386/1 

Pagina 2/2 

Monster nr. Boornr 	Omschrijving 	 Van 	Tot 	Barcode 	Monstername ID/Monsteromsch. 

10979802 MM1-1 	601-1 	 0 	100 	0537717557 	MM16.1 Slib Vaarweg C 

10979802 MM2-2 	602-1 	 0 	100 	0537717549 	MM16.1 Slib Vaarweg C 

10979802 MM3-3 	603-1 	 0 	100 	0537717408 	MM16.1 Slib Vaarweg C 

10979802 MM4-4 	604-1 	 0 	100 	0537717415 	MM16.1 Slib Vaarweg C 

10979802 MM5-5 	605-1 	 0 	100 	0537717689 	MM16.1 Slib Vaarweg C 

10979802 MM6-6 	606-1 	 0 	100 	0537717687 	MM16.1 Slib Vaarweg C 

10979803 MM1-1 	601-3 

10979803 MM2-2 	602-3 

10979803 MM3-3 	603-3 

10979803 MM4-4 	604-3 

10979803 MM5-5 	605-3 

10979803 MM6-6 	606-3  

100 	150 	0537717567 	MM17.1 Slib Vaarweg C 

100 	150 	0537717561 	MM17.1 Slib Vaarweg C 

100 	150 	0537717570 	MM17.1 Slib Vaarweg C 

100 	150 	0537717412 	MM17.1 Slib Vaarweg C 

100 	150 	0537717686 	MM17.1 Slib Vaarweg C 

100 	150 	0537717072 	MM17.1 Slib Vaarweg C 

10979804 MM1-1 	701-1 	 0 	100 	0537717385 	MM18.1 Slib Vak 2 

10979804 MM2-2 	702-1 	 0 	100 	0537717389 	MM18.1 Slib Vak 2 

10979804 MM3-3 	703-1 	 0 	100 	0537717548 	MM18.1 Slib Vak 2 

10979804 MM4-4 	704-1 	 0 	100 	0537717559 	MM18.1 Slib Vak 2 

10979804 MM5-5 	705-1 	 0 	100 	0537717565 	MM18.1 Slib Vak 2 

10979804 MM6-6 	706-1 	 0 	100 	0537717551 	MM18.1 Slib Vak 2 

10979805 MM1-1 	701-3 
	

100 	135 	0537717394 	MM19.1 Slib Vak 2 

10979805 MM2-2 	702-3 
	

100 	135 	0537717395 	MM19.1 Slib Vak 2 

10979805 MM3-3 	703-3 
	

100 	135 	0537717547 	MM19.1 Slib Vak 2 

10979805 MM4-4 	704-3 
	

100 	135 	0537717550 	MM19.1 Slib Vak 2 

10979805 MM5-5 	705-3 
	

100 	135 	0537717563 	MM19.1 Slib Vak 2 

10979805 MM6-6 	706-3 
	

100 	135 	0537717564 	MM19.1 Slib Vak 2 

10979806 MM2-2 	802-1 

10979806 MM1-1 	801-1 	 100 	0537717179 	MM20.1 Slib Vak 3 

100 	0537717182 	MM20.1 Slib Vak 3 

10979806 MM3-3 	803-1 	 0 	100 	0537717150 	MM20.1 Slib Vak 3 

10979806 MM4-4 	804-1 	 0 	100 	0537717192 MM20 1 Slib Va 

10979806 MM5-5 	805-1 	 0 	100 	0537717188 	20:4 Sliba 
tke0:-VgV 

10979806 MM6-6 	806-1 	 0 	100 0537717393 	203. ib- Va 

10979807 MM1-1 	801-3 	 100 	135 0537717184 	21-21 i 

10979807 MM2-2 	802-3 	 100 	135 0537717186 

10979807 MM3-3 	803-3 	 100 	135 0537717185 

10979807 MM4-4 	804-3 	 100 	135 	0537717194 	MM21.1 Slib Vak 3 

10979807 MM5-5 	805-3 	 100 	135 	0537717183 	MM21.1 Slib Vak 3 

10979807 MM6-6 	806-3 	 100 	135 	0537717402 	MM21.1 Slib Vak 3 

Eurofins Analytico B.V. 
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019149386/1 

Pagina 1/1 

Opmerking 1) 

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

Eurofins Anolytico B.V. 
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019149386/1 
Pagina 1/1 

Analyse 	 Methode 	Techniek 	 Methode referentie 

Droge stof 	 W0104 	Gravimetrie 	 Cf. pb 3210-1 en cf. NEN-EN 15934 

Droge Stof 	 W0104 	Gravimetrie 	 Cf. pb 3210-1 en cf. NEN-EN 15934 

Organische stof (gloeiverlies) 	W0109 	Gravimetrie 	 Cf. 3210-2a/b en cf. NEN 5754/EN 12879 

Korrelgrootte < 2 pm (lutum) 	W0171 	Sedimentatie 	 Gw. NEN 5753 

Korrelgrootte < 2 pm (lutum) 	W0173 	Sedimentatie 	 Cf. pb 3210-3 en cf. NEN 5753 
sedimentatie 
Metalen (8) 	 W0423 	ICP-MS 	 Cf. pb 3210-4/3250-1 C NEN-EN-ISO 
(As,Cd,Cr,Cu,Hg,Ni,Pb,Zn) 	 17294-2 
Barium (Ba) 	 W0423 	ICP-MS 	 Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2 
Kobalt (Co) 	 W0423 	ICP-MS 	 Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2 
Molybdeen (Mo) 	 W0423 	ICP-MS 	 Cf. pb 3210-4/3250-1 C NEN-EN-ISO 

17294-2 
Minerale Olie (C10-C40) 	 W0202 	 GC-FID 	 Cf. pb 3210-6 en cf. NEN 6978 

Chromatogram MO (GC) 	 W0202 	 GC-FID 	 Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703 

OCB (25) 	 WO262 	GC-MS 	 Cf. pb 3220-1 en gw. NEN 6980 

OCB som AP04/AS3X 	 WO262 	GC-MS 	 Cf. pb 3220-1 en gw. NEN 6980 

Pentachloorbenzeen 	 W0262 	GC-MS 	 Gelijkw. NEN 6980 

PCB (7) 	 W0262 	GC-MS 	 Cf. pb 3210-7 en gw. NEN 6980 

Pentachloorfenol 	 W0267 	GC-MS 	 Cf. pb 3260-1 en gw. NEN-EN 14154 

PAK (10) (VROM) 	 W0271 	GC-MS 	 Cf. pb. 3210-5 & gw. NEN-ISO 18287 

PAK som AS3000/AP04 	 W0271 	GC-MS 	 gw. NEN-ISO 18287 

Chloride (ionchromatografie) 	W0504 	Ionchromatografie 	Cf. pb 3240-2 & cf. NEN-EN-ISO 10304-1 

Organotin (TBT + TPhT) 	 W0268 	GC-MS 	 cf. pb 3260-2 en cf. NEN-EN-ISO 23161 

Nadere informatie over de toegepaste
.,
o,pclenoékik,:thOen alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specifibiffes-análltaniethaden", versie juni 2019. 

+Lt 
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Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2019149386/1 

Pagina 1/1 

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 
monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed. 

Analyse 	 Monster.  nr. 

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden. 

Voorbewerking Chloorfenolen/fenolen 	 10979799 
10979800 
10979801 

Voorbewerking Org Sn 	 10979797 
10979802 
10979803 
10979804 
10979805 
10979806 
10979807 

Eurofins Analytico 
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Chromatoqram TPH/ Mineral Oil  
Sample ID.: 10979799 
Certificate no.: 2019149386 
Sample description.: MM13.1 Slib Vak 1 
V 

10000 

< 	5000 -0. O 	 - 5000 

10000 

N 	 CO 'CI 	
l() 0 ,4- 5 	5 	0 	c? 0 	0 

6 	c:4 	co 	 ,- o 	uS 	o 
5 	3 	5 	N C9 

0 0 	
C., 7 
0 0 

0 JL 
0 4 	 0.6 	 0.8 	 1.0 	 1.2 

Minutes 

0 
1.4 	 1.6 	 1 8 

1000 1000 

- 500 	a 

N 	co co 
o e,  E 	5 	0 	e.) o 	0 U  

8 	 gJ 	8 	 ,- 6 	cl r) 	m• ) 
0 0 5 	5 	23 	 N C>, 

0 0 

0 

0 4 	 0.6  0.8 	 1.0  1.2 	 1.4 	 1.6 	 1 8 
Minutes 

200 

100 

200 

100 

i 

i 
N 	 us 	 7 	

,.,(9 
to 

	

c
o
? 1/4-, 	

0 

I 	5 	5 	o 	 Cs1 
_ 6  

	

0 0 	i• 	0 ,i- ?i 6 	 c:i 	ciS 	 ,.., 
. 

5 	5 	5 	 0 0  

0 4 	 0.6 	 0.8 	 1.0 	 1.2 	 1.4 
	

1.6 
	

18 
Minutes 



In 0 
o 
C 	

c,>•:
0
, 

? 	0 
e c71 0(0c,-) r, 	0 •zr 

0 	0 0 0 

N ,c, 	c:, 5 	c3 	0 
0 	(4 	(b 
5 	5 	5 

Lnc, c-)„ c.)0  
c:1- 	6,s 

00e)„,„ 
0 

0 

1.2 
	

1.4 
	

1.6 
	

18 

N ,c, 	c, '5 	5 	o 
6 	g, 	(6 
5 	5 	L3 

0 	r•  

04 
	

0.6 
	

0.8 
	

1.0 

tr> 
o cg 

C.)szr cp 
cZi 	c) 0 
C 	0 c,4" 	o .:t 

C.) 

N co 
5 	5 
6 	c4 
5 	5 	5 

— analyticco 

Chromatoqram TPH/ Mineral Oil  
Sample ID.: 10979800 
Certificate no.: 2019149386 
Sample description.: MM14.1 Slib Vak 1 
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Chromatoqram TPH/ Mineral OiI  
Sample ID.: 10979801 
Certificate no.: 2019149386 
Sample description.: MM15.1 Slib Vak 1 
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Met vriendelijke groet, 

Eurofins Analytico B.V. 

Technical Manager 

eurofins 
- 

TA UW BV 
T.a.v. 4'0 1 e- ,  
Postbus 133 
7400 AC DEVENTER 
NETHERLANDS 

Analysecertificaat 

Datum: 25-Oct-2019 

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. 

Certificaatnummer/Versie 	 2019147464/1 
Uw project/verslagnummer 	 1269617 
Uw projectnaam 	 Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland 
Uw ordernummer 	 416888 
Monster(s) ontvangen 	 07-Oct-2019 

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object. 

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. 
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst. 

Bewaren tot: 
Datum: Naam: 	 Handtekening: 

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 42-46 
3771 NB Barneveld 
P.O. Box 459 
3770 AL Barneveld NL  

Tel. +31 (0)34 242 63 00 	BNP Paribas 5.fl 
Fax +31 (0)34 242 63 99 	ISBN: 
E-mail info-env@eurofins.n1 BIC 
Site www.eurofins.n1 	KvK/COC No. 09088623 

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01  

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TelV 
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV). 
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88.6 
	

90.1 
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40.1 
	

37.0 

Nr. Monsteromschrijving 
1 	MM1.1 Slib Haven 1 
2 	MM2.1 Slib Haven 1 

3 	MM3.1 Slib Haven 1 
4 MM4.1 Slib Haven 2 
5 	MM5.1 Slib Haven 2 

Eurofins Analytico B.V. 

BIC 
KvK/COC No. 0 
BTW/V 

;:05.4•eurofins 
- art aLly t c c> 

Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 

Monsternemer 
Monstermatrix  

1269617 
Water bodemsanering 
416888 

Waterbodem (RS3000) 

Certificaat nummer/Versie 
"De Kom", ZeeburgeStartdatum 

Rapportagedatum 
Bijlage 
Pagina  

2019147464/1 
08-Oct-2019 
25-Oct-2019/09:05 
R,B,C,D 
1/2 

Analyse 

Bodemkundige analyses 

S 	Droge stof 

S 	Droge stof 

5 	Organische stof 

Q 	Gloeirest 

S 	Korrelgrootte < 2 pm 

Overige org.-verontreinigingen 

Tributyltin (TBT) 

S 	Triphenyltin (TPhT) 

S 	Tributyltin (TBT) Sn 

S 	Triphenyltin (TPhT) Sn 

S 	Organotin som Sn factor 0,7 

Organotin som (factor 0,7)  

Eenheid 

% (m/m) 

% (m/m) 

% (m/m) ds 

% (m/m) ds 

% (m/m) ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg Sn/kg ds 

mg Sn/kg ds 

mg Sn/kg ds 

mg/kg ds 

Gildeweg 42-46 
3771 NB Barneveld 
P.O. Box 459 
3770 AL Barneveld NL 

Tel. +31 (0)34 242 63 00 	BNP Pariba 
Fax +31 (0)34 242 63 99 	IBAN 
E-mailinfo-env@Jeurofins.nl  
Site www.eurofins.nl  

atuiailiOWS Monster nr. 
•sy‹. 

07 Oct=2b1 60 00. 	10 973263 
0710ct2019-'00:00 	10973264 
07-Oct-2019 00:00 	10973265 

10973266 
10973267 

Q: door livA geaccrediteerde verrichting 
A: AACIA erkende verrichting 
S: AS SUS erkende verrichting 

VMSI. erkende verrichting 

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. k. 
..„„.11S›,%‘. Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TW/ ‘  

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVRM en Dep. Omgeving), TESTEN_  
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 	

R v 

  
AL01 0 

 
en door de overheid van Luxemburg (MEV). 

07-Oct-2019 00:00 

07-Oct-2019 00:00 



ekts W00 	Q: door 000 geaccrediteerde verrich 

0PO4 erkende verrichting 

t2 	S: FIS Ma erkende verrichting 
c- r 	co v: VI.EL erkende verrichting 

na 

titi eurofins 
- analyticc) 

Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer 	1269617 	 Certificaatnummer/Versie 	2019147464/1 
Uw projectnaam 	 Waterbodemsanering "De Kom", ZeeburgeiStartdatum 	 08-Oct-2019 
Uw ordernummer 	 416888 	 Rapportagedatum 	 25-Oct-2019/09:05 

Bijlage 	 R,B,C,D 
Monsternemer 	 Pagina 	 2/2 
Monstermatrix 	 Waterbodem (RS3000) 

Analyse 	 Eenheid 	 6 	 7 	 8 	 9 

Bodemkundige analyses 

S 	Droge stof 	 % (m/m) 	41.8 	 38.7 	40.9 

S 	Droge stof 	 % (m/m) 	 40.2 

S 	Organische stof 	 % (m/m) ds 	5.3 	10.1 1) 	9.8 	5.2 

Q 	Gloeirest 	 % (m/m) ds 	92.1 	89.6 	88.1 	91.8 

S 	Korrelgrootte < 2 pm 	 % (m/m) ds 	37.5 	 30.1 	43.1 

Overige org.-verontreinigingen 

S Tributyltin (TBT) 	 mg/kg ds 	<0.0098 	<0.0098 	<0.0098 	<0.0098 

S Triphenyltin (TPhT) 	 mg/kg ds 	<0.012 	<0.012 	<0.012 	<0.012 

S Tributyltin (TBT) Sn 	 mg Sn/kg ds 	<0.0040 	<0.0040 	<0.0040 	<0.0040 

S Triphenyltin (TPhT) Sn 	 mg Sn/kg ds 	<0.0040 	<0.0040 	<0.0040 	<0.0040 

S Organotin som Sn factor 0,7 	mg Sn/kg ds 	0.0056 2) 	0.0056 2) 	0.0056 2) 	0.0056 2)  

S Organotin som (factor 0,7) 	 mg/kg ds 	0.015 2) 	0.015 2) 	0.015 2) 	0.015 2)  

Nr. Monsteromschrijving 

6 	MM6.1 Slib Haven 2 
7 	MM7.1 Slib Haven 3 

8 	MM8.1 Slib Haven 3 
9 	MM9.1 Slib Haven 3 

Eurofins Analytico B.V. 

Datum monstername 

' 07-Oct-2019 00:00 
07-Oct-2019 00:00 

07-Oct-2019 00:00 
07-Oct-2019 00:00 

Monster nr. 

10973268 
10973269 
10973270 
10973271 

Akkoord 

Pr.cobrd. 

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. r „IK\  
Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 	BNP Paribas S.A. 	 Eurofins Ilnalytico B.V. is 150 14001: 2015 gecertificeerd door TUV 1......INS,‘,, 
3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 	IBRN 	 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 	TESTEN 
P.O. Box 459 	E-mail info-env@eurofins.n1 	BIC: 	 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl 	KvK/COC No. 09088623 	en door de overheid van Luxemburg (MEV). 	 RvA 1010 

BTW/VAT No. NL 8043.14.88331011 
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019147464/1 

Pagina 1/2 

Monster nr. Boornr 	Omschrijving 	 Van 	Tot 	Barcode 	Monstername ID/Monsteromsch. 

10973263 MM1-1 	101-1 	 0 	100 	3343328RA 	MM1.1 Slib Haven 1 

10973263 MM2-2 	102-1 	 0 	100 	3343339AR 	MM1.1 Slib Haven 1 

10973263 MM3-3 	103-1 	 0 	100 	3343338AR 	MM1.1 Slib Haven 1 

10973263 MM4-4 	104-1 	 0 	100 	3343325AR 	MM1.1 Slib Haven 1 

10973263 MM5-5 	105-1 	 0 	100 	3343333AR 	MM1.1 Slib Haven 1 

10973263 MM6-6 	106-1 	 0 	100 	3343305AR 	MM1.1 Slib Haven 1 

10973264 MM1-1 	101-3 
	

100 	150 	3343312AR 	MM2.1 Slib Haven 1 

10973264 MM2-2 	102-3 
	

100 	150 	3343323RR 	MM2.1 Slib Haven 1 

10973264 MM3-3 	103-3 
	

100 	150 	3343340AR 	MM2.1 Slib Haven 1 

10973264 MM4-4 	104-3 
	

100 	150 	3343336AR 	MM2.1 Slib Haven 1 

10973264 MM5-5 	105-3 
	

100 	150 	3343322RA 	MM2.1 Slib Haven 1 

10973264 MM6-6 	106-3 
	

100 	150 	3343038AR 	MM2.1 Slib Haven 1 

10973265 MM1-1 	101-5 
	

150 	200 	3343341RR 	MM3.1 Slib Haven 1 

10973265 MM2-2 	102-5 
	

150 	200 	3343320RA 	MM3.1 Slib Haven 1 

10973265 MM3-3 	103-5 
	

150 	200 	3343337RA 	MM3.1 Slib Haven 1 

10973265 MM4-4 	104-5 
	

150 	200 	3343344RA 	MM3.1 Slib Haven 1 

10973265 MM5-5 	105-5 
	

150 	200 	3343318RA 	MM3.1 Slib Haven 1 

10973265 MM6-6 	106-5 
	

150 	200 	3343047AR 	MM3.1 Slib Haven 1 

10973266 MM1-1 	201-1 	 0 	100 	0537717249 	MM4.1 Slib Haven 2 

10973266 MM2-2 	202-1 	 0 	100 	0537716573 	MM4.1 Slib Haven 2 

10973266 MM3-3 	203-1 	 0 	100 	0537716583 	MM4.1 Slib Haven 2 

10973266 MM4-4 	204-1 	 0 	100 	0537716562 	MM4.1 Slib Haven 2 

10973266 MMS-5 	205-1 	 0 	100 	0537717701 	MM4.1 Slib Haven 2 

10973266 MM6-6 	206-1 	 0 	100 	0537717702 	MM4.1 Slib Haven 2 

10973267 MM1-1 	201-3 

10973267 MM2-2 	202-3 

10973267 MM3-3 	203-3 

10973267 MM4-4 	204-3 

10973267 MM5-5 	205-3 

10973267 MM6-6 	206-3 

10973268 MM1-1 	201-5 

10973268 MM2-2 	202-5 

10973268 MM3-3 	203-5 

10973268 MM4-4 	204-5 

10973268 MM5-5 	205-5 

10973268 MM6-6 	206-5  

•100 	150 	0537717260 	MM5.1 Slib Haven 2 

100 	150 	0537716586 	MM5.1 Slib Haven 2 

100 	150 	0537716579 	MM5.1 Slib Haven 2 

100 150 0537716575 MM5,1 i oven 

100 	150 	0537717699 	Slib  

100 	150 	0537717672 	5.1 	Haven 

150 	200 	0537717248 Haven 

150 200 0537716585 6:1".511 aven'i 

150 	200 	0537716581 	MM6.1 Slib Haven 2- 

150 	200 	0537716566 	MM6.1 Slib Haven 2 

150 	200 	0537717684 	MM6.1 Slib Haven 2 

150 	200 	0537717658 	MM6.1 Slib Haven 2 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 	BNP Paribas3:11::.: Ll,,,...:...,;7,, Eurofins Rnalytico B.V. is 150 14001: 2015 gecertificeerd door T0V 
3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 	ISBN 	--,.. e"js =, 	en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
P.O. Box 459 	E-mail info-env@eurofins.n1 BIC $- 	 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl 	KvK/CoC No. 09 8423 	 en door de overheid von Luxemburg (MEV). 

BTW/V o%Tra  -4  13 
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019147464/1 
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Monster nr. Boornr 	Omschrijving 	 Van 	Tot 	Barcode 	 Monstername ID/Monsteromsch. 

10973269 MM1-1 	301-1 	 0 	100 	3343046RP 	MM7.1 Slib Haven 3 

10973269 MM2-2 	302-1 	 0 	100 	3343036PP 	MM7.1 Slib Haven 3 

10973269 MM3-3 	303-1 	 0 	100 	3343048RP 	MM7.1 Slib Haven 3 

10973269 MM4-4 	304-1 	 0 	100 	3343052AR 	MM7.i Slib Haven 3 

10973269 MM5-5 	305-1 	 0 	100 	3343033RR 	MM7.1 Slib Haven 3 

10973269 MM6-6 	306-1 	 0 	100 	0537717257 	MM7.1 Slib Haven 3 

10973270 MM1-1 	301-3 	 100 	150 	3343041RR 	MM8.1 Slib Haven 3 

10973270 MM2-2 	302-3 	 100 	150 	3343042PP 	MM8.1 Slib Haven 3 

10973270 MM3-3 	303-3 	 100 	150 	3343050RR 	MM8.1 Slib Haven 3 

10973270 MM4-4 	304-3 	 100 	150 	3343039RR 	MM8.1 Slib Haven 3 

10973270 MM5-5 	305-3 	 100 	150 	3343043PR 	MM8.1 Slib Haven 3 

10973270 MM6-6 	306-3 	 100 	150 	0537717235 	MM8.1 Slib Haven 3 

10973271 MM1-1 	301-5 	 150 	200 	3343037RA 	MM9.1 Slib Haven 3 

10973271 MM2-2 	302-5 	 150 	200 	3343051AR 	MM9.1 Slib Haven 3 

10973271 MM3-3 	303-5 	 150 	200 	3343040AA 	MM9.1 Slib Haven 3 

10973271 MM4-4 	304-5 	 150 	200 	3343049AR 	MM9.1 Slib Haven 3 

10973271 MM5-5 	305-5 	 150 	200 	0537717247 	MM9.1 Slib Haven 3 

10973271 MM6-6 	306-5 	 150 	200 	0537717251 	MM9.1 Slib Haven 3 

Eurofins Anolytico B.V. 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 	BNP Paribas 	 Eurofins finalytico B.V. is I50 14001: 2015 gecertificeerd door TOV 
3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 	IBRN 	 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVRM en Dep. Omgeving), 
P.O. Box 459 	 E-mail info-env@eurofins.n1 	BIC 	 het Brusselse Gewest (BIF1), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
3770 RL Barneveld NL Site www.eurofins.nl 	 KyK/CoG No. 09088623 	 en door de overheid van Luxemburg (MEV). 

BTW/VRT No. NL 8043.14.883.B0 
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019147464/1 

Pagina 1/1 

Opmerking 1) 
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3). 

Opmerking 2) 
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG 

Eurofins Analytico B.V. 	
1111M~PI 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 	BNP Paribas S.P 	 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TDV 
3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 	IBAN 	 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
P.O. Box 459 	 E-mail info-env@eurofins.n1 	BIC 	 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
3770 Al Barneveld NL Site www.eurofins.n1 	 KvK/CoC No. 09088623 	 en door de overheid van Luxemburg (MEV). 

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.801 
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019147464/1 
Pagina 1/1 

Analyse 	 Methode 	Techniek 	 Methode referentie 

Droge Stof 	 W0104 	Gravimetrie 	 Cf. pb 3210-1 en cf. NEN-EN 15934 

Droge stof 	 W0104 	Gravimetrie 	 Cf. pb 3210-1 en cf. NEN-EN 15934 

Organische stof (gloeiverlies) 	W0109 	Gravimetrie 	 Cf. 3210-2a/b en cf. NEN 5754/EN 12879 

Korrelgrootte < 2 pm (lutum) 	 W0173 	Sedimentatie 	 Cf. pb 3210-3 en cf. NEN 5753 
sedimentatie 
Organotin (TBT + TPhT) 	 W0268 	GC-MS 	 Cf. pb 3260-2 en cf. NEN-EN-ISO 23161 

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019. 

Eurofins Analytici:. B.V. 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 	BNP Paribo 	 Eurofins Pnalyt co B.V. is 150 14001: 2010 gecertificeerd door TBV 
3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 	IBRN: 	 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVRM en Dep. Omgeving), 
P.O. Box 459 	 E-mail info-env@eurafins.n1 	BIC 	 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
3770 01 Barneveld NL Site www.eurofins.nl 	 KvK/COC No. 09088623 	 en door de overheid van Luxemburg (MEV). 

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.1301 



Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 
3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 	 E-mail info-env@eurofins.nl  
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl  

Eurofins Analytico B.V. is 150 14001: 2015 gecertificeerd door TV 
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV). 
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KvK/CoC No 
B 
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Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2019147464/1 

Pagina 1/1 

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 
monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed. 

Analyse 

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden. 

Voorbewerking Org Sn 

Monster nr. 

10973263 
10973264 
10973266 
10973267 
10973269 
10973270 
10973271 



Met vriendelijke groet, 

Eurofins Analytico B.V. 

ITY2 
Technical Manager 

ti eurofins 
— Etnaly-ticc) 

TAUW BV 
T.a.v. 
Postbus 133 
7400 AC DEVENTER 
NETHERLANDS 

Analysecertificaat 

Datum: 22-Oct-2019 

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. 

Certificaatnummer/Versie 
Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Monster(s) ontvangen  

2019155539/1 
1269617 
Water bodemsanering 
416888 
07-Oct-2019 

De Kom , Zeeburgereiland 

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object. 

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. 
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst. 

Bewaren tot: 
Datum: Naam: 	 Handtekening: 

„ 	, 
Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 42-46 
3771 NB Barneveld 
P.O. Box 459 
3770 AL Barneveld NL  

Tel. +31 (0)34 242 63 00 	BNP Paribas S.A 
Fax +31 (0)34 242 63 99 	IRAN 
E-mail info-env@eurofins.nI BIC 
Site www.eurofins.nl 	KvK/CoC No. 09088623 

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.501  

Eurofins Rnalytico B.V. is I50 14001: 2015 gecertificeerd door TV 
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVRM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV). 
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Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 

Monsternemer 
Monstermatrix  

1269617 
Waterbodemsanering De 
416888 

Grond (RS3000) 

Certificaat nummer/Versie 
Kom , ZeeburgeStartdatum 

Rapportagedatum 
Bijlage 
Pagina  

2019155539/1 
21-Oct-2019 
22-Oct-2019/12:54 
11,C 
1/1 

Analyse 

Bodemkundige analyses 

S 	Droge stof 

S 	Korrelgrootte < 2 pm (Lutum)  

Eenheid 

% (m/m) 

% (m/m) ds 

	

1 	2 
	

3 

	

38.4 
	

35.7 	39.6 

	

32.6 
	

41.7 	24.7 

Nr. Monsteromschrijving 
1 	MM1.1 Slib Haven 1 
2 MM4.1 Slib Haven 2 

3 	MM7.1 Slib Haven 3  

Datum monstername 

07-Oct-2019 
07-Oct-2019 

07-Oct-2019 

Monster nr. 

10999016 
10999017 
10999019 

BNP Paribas 
'BAN: 

P. 

KvK/CoC 
BTW/V 

5: door Reil geaccrediteerd* verrichting 

A: AP04 erkende verrichting 

5: 11551KB erkende verrichting 

V: VIAREL erkende verrichting 

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TOV 
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 	TESTEN 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

RvA L010 en door de overheid van Luxemburg (MEV). 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 42-46 
	

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
3771 NB Barneveld 

	
Fax +31 (0)34 242 63 99 

P.O. Box 459 
	

mailinfo-env@eurofins.n1 
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl  
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019155539/1 

Pagina 1/1 

Van 	Tot 	Barcode 	Monstername ID/Monsteromsch. 

1103304275 	MM1.1 Slib Haven 1 

1103304278 	MM4.1 Slib Haven 2 

1103304283 	MM7.1 Slib Haven 3 

Monster nr. Boornr 	Omschrijving 

10999016 

10999017 

10999019 

Eurofins rinalytico B.V. 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 	BNP Paribas S.R.1 	 Eurofins Rnalytico B.V. is I5014001: 2015 gecertificeerd door TUY 
3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 	IBFIN: 	 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVRM en Dep. Omgeving), 
P.O. Box 459 	E-mail info-env@eurofins.ni 	BIC: 	 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
3770 PL Barneveld NL Site www.eurofins.n1 	KvIC/CoC No. 09088623 	en door de overheid van Luxemburg (MEV). 

BTVUVIPT No. NL 8043./4.883.B01 



fe.•eurofins 
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019155539/1 
Pagina 1/1 

Analyse 	 Methode 	Techniek 	 Methode referentie 

Droge stof 	 W0104 	Gravimetrie 	 Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934 

Korrelgrootte < 2 pm (lutum) 	 W0171 	Sedimentatie 	 Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753 

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019. 

Eurofins Rnalytico B.V. 	
11111111111111111.11 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 	BNP Poribas 	 Eurofins Rnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TOV 
3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 	IBR 	 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVEN en Dep. Omgeving), 
P.O. Box 459 	 E-mail info-env@eurofins.nl 	BIC. 	 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
3770 EL Barneveld NL Site www.eurofins.nl 	 KvK/COC No. 09088623 	, 	en door de overheid von Luxemburg (MEV). 

BTW/VET No. NL 8043.14.883.801_.1 



Technical Manager 
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TA UW BV 
T.a.v. 
Postbus 133 
7400 AC DEVENTER 
NETHERLANDS 

Analysecertificaat 

Datum: 25-Oct-2019 

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. 

Certificaatnummer/Versie 
Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Monster(s) ontvangen  

2019147463/1 
1269617 
Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland 
416889 
07-Oct-2019 

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object. 

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. 
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst. 

Bewaren tot: 
Datum: 	 Naam: 	 Handtekening: 

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. 

Met vriendelijke groet, 

Eurofins Rnalytico B.V. 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 42-46 	 Tel. +31 (0)34 242 63 00 	BNP Paribas S.8 	 5 	Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TOV 
3771 NIS Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 	IBAN 	 S 	en erkend door het Vlaamse Gewest (OVFIM en Dep. Omgeving), 
P.O. Box 469 	 E-mail info-env@eurofins.nIBIC: 	 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (OGRNE-OWD) 
3770 AL Barneveld NL 	Site www.eurofins.nl 	KvK/CoC No. 09088623 	 en door de overheid van Luxemburg (MEV). 

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.801 



Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
BNP Paribas.S 

	

	 Eurofins Pnolytico B.V. is I50 14001: 2015 gecertificeerd door TUV 
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVPM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid von Luxemburg (MEV). 

IBAN 
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Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 

Monsternemer 
Monstermatrix  

1269617 
Water bodemsanering 
416889 

Waterbodem (RS3000) 

Certificaat nummer/Versie 
"De Kom", ZeeburgeiStartdatum 

Rapportagedatum 
Bijlage 
Pagina  

2019147463/1 
08-Oct-2019 
25-Oct-2019/12:32 
R,B,C 
1/4 

Analyse 

Extern / Overig onderzoek 

perfluorbutaanzuur (PFBR) 

perfluorpentaanzuur (PFPeR) 

perfluorhexaanzuur (PFHxR) 

perfluorheptaanzuur (PFHpA) 

perfluoroctaanzuur (PFOR) lineair 

perfluoroctaanzuur (PFOR) vertakt 

perfluornonaanzuur (PFNR) 

perfluordecaanzuur (PFDeR) 

perfluorundecaanzuur (PFUnDA) 

perfluordodecaanzuur (PFDoDA) 

perfluortridecaanzuur (PFTrDA) 

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) 

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) 

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) 

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) 

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) 

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) 

perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS) 

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair 

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt 

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) 

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) 

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)  

Eenheid 

iig/kg ds 

lig/kg ds 

pg/kg ds 

pg/kg ds 

pg/kg ds 

pg/kg ds 

iig/kg ds 

lig/kg ds 

pg/kg ds 

pg/kg ds 

pg/kg ds 

pg/kg ds 

pg/kg ds 

pg/kg ds 

pg/kg ds 

pg/kg ds 

pg/kg ds 

pg/kg ds 

pg/kg ds 

pg/kg ds 

pg/kg ds 

pg/kg ds 

pg/kg ds  

	

1 	 2 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 	<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 	<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

0.2 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

j<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

0.1 	1) 	<0.1 	° 

	

<0.1 	1) 	<0.1 	1) 

	

3 	 4 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 	<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 	<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 	<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

<0.1 ij 	<0.1 1)  

<0.1 1) 	<0.1 ij 

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) 	fpgf,kg 

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS),. 

N-methylperfluoroctaansulfonamide 	pg/kg ds 
acetaat (MeFOSAR 
N-ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat pg/kg ds 
(EtFOSAR) 
perfluoroctaansulfonamide (PFOSR) 	pg/kg ds 

5 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 1) 

<0.1 ° 

Nr. Monsteromschrijving 
1 	MM1.2 Slib Haven 1 PFAS 
2 	MM2.2 Slib Haven 1 PFRS 
3 MM3.2 Slib Haven 1 PFRS 
4 MM4.2 Slib Haven 2 PFRS 
5 	MM5.2 Slib Haven 2 PFRS  

Datum monstername 
07-Oct-2019 00:00 
07-Oct-2019 00:00 1  
07-Oct-2019 00:00 
07-Oct-2019 00:00 

07-Oct-2019 00:00 

Monster nr. 
10973252 
10973253 
10973254 
10973255 
10973258 

Eurofins Anolytico B.V. 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 
3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 	E-mail info-env@eurofins.nl  
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl  

Q: door RvR geaccrediteerde verrichting 

0: RPO4 erkende verrichting 

5: R5 51KEI erkende verrichting 

V: VLAREL erkende verrichting 



Nr. 

1 
2 
3 
4 
5 

MM1.2 Slib Haven 
MM2.2 Slib Haven 

MM3.2 Slib Haven 
MM4.2 Slib Haven 
MM5.2 Slib Haven 

07-Oct-2019 00:00 
07-Oct-2019 00:00 

07-Oct-2019 00:00 

onster nr. 

1,0973252 
0 	0 t.2019 00:00' 	10973253 

10973254 
10973255 
10973258 

1 PFRS 
1 PFRS 

1 PFRS 
2 PFRS 
2 PFRS 

Monsteromschrijving 

BNP Pariba 
'BAN 
BIC 
KvK/CoC No. 
BTW/V 

Nati eurofins 
— arialy tico 

Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 

Monsternemer 
Monstermatrix  

1269617 
Water bodemsanering 
416889 

Waterbodem (AS3000) 

Certificaatnummer/Versie 
"De Kom", ZeeburgeiStartdatum 

Rapportagedatum 
Bijlage 
Pagina  

2019147463/1 
08-Oct-2019 
25-Oct-2019/12:32 
R,B,C 
2/4 

Analyse 

N-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA) 

8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester (8:2 

diPAP) 

som PFOR 

som PFOS 

Eenheid 

pg/kg ds 

pg/kg ds 

pg/kg ds 

pg/kg ds  

	

1 	2 

	

<0.1 ° 	<0.1 1)  

	

<0.1 " 	<0.1 1)  

	

0.1 1) 	0.1 

	

1) 	 1) 

	

0.3 	0.1  

	

3 	 4 

	

<0.1 1) 	<0.1 1)  

	

<0.1 1) 	<0.1 1)  

	

1) 	 1) 

	

0.1 	0.1 

	

1) 	 1) 

	

0.1 	0.1 

<0.1 1)  

<0.1 1)  

5: door RvA geaccrediteerde verrichting 

A: 0004 erkende verrichting 

S: AS SIKIS erkende verrichting 

V: VERREL erkende verrichting 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 
3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 	E-mail info-env@eurofins.nl  
3770 BL Barneveld NL Site www.eurofins.nl  

ormsorsimmemosso Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
Eurofins Rnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TV 
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV). 



8 	9 

<0.1 	<0.1 1)  

<0.1 ' 	<0.1 1' 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

..**".%eurofins 
- a riallyticco' 

Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 

Monsternemer 
Monstermatrix  

1269617 	 Certificaat nummer/Versie 
Waterbodemsanering "De Kom", ZeeburgeiStartdatum 
416889 	 Rapportagedatum 

Bijlage 
Pagina 

Waterbodem (RS3000) 

2019147463/1 
08-Oct-2019 
25-Oct-2019/12:32 
R,B,C 
3/4 

Analyse 	 Eenheid 

Extern / Overig onderzoek 

perfluorbutaanzuur (PFBR) 	 pg/kg ds  

perfluorpentaanzuur (PFPeR) 	 in/kg ds  

perfluorhexaanzuur (PFHxR) 	 lig/kg ds  

perfluorheptaanzuur (PFHpR) 	 lig/kg ds 

perfluoroctaanzuur (PFOR) lineair 	pg/kg ds 

perfluoroctaanzuur (PFOR) vertakt 	pg/kg ds 

perfluornonaanzuur (PFNR) 	 pg/kg ds 

perfluordecaanzuur (PFDeA) 	 pg/kg ds  

perfluorundecaanzuur (PFUnDR) 	 pg/kg ds 

perfluordodecaanzuur (PFDoDR) 	 pg/kg ds 

perfluortridecaanzuur (PFTrDA) 	 pg/kg ds 

perfluortetradecaanzuur (PFTeDR) 	pg/kg ds 

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) 	pg/kg ds 

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) 	 pg/kg ds  

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) 	 pg/kg ds  

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) 	pg/kg ds 

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) 	pg/kg ds  

perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS) 	lig/kg ds  

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair 	lig/kg ds  

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt 	1.1 g / k g ds 

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) 	 pg/kg ds 

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) 	pg/kg ds 

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) 	 ds 

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) 	pg/kg 

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) 	N/kg ds 
N-methylperfluoroctaansulfonamide 	lig/kg ds  
acetaat (MeFOSAR 
N-ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat pg/kg ds 
(EtFOSAR) 
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) 	pg/kg ds  

	

6 	 7 

<0.1 
	

<0.1 

<0.1 
	

<0.1 

<0.1 
	

<0.1 

<0.1 	<0.1 

<0.1 
	

<0.1 

<0.1 
	

<0.1 

<0.1 
	

<0.1 

<0.1 
	

<0.1 

<0.1 
	

<0.1 

<0.1 
	

<0.1 

<0.1 
	

<0.1 

<0.1 
	

<0.1 

<0.1 
	

<0.1 

<0.1 
	

<0.1 

<0.1 
	

<0.1 

<0.1 
	

<0.1 

<0.1 
	

<0.1 

<0.1 
	

<0.1 

<0.1 
	

<0.1 

<0.1 
	

<0.1 

<0.1 
	

<0.1 

<0.1 
	

<0.1 

<0.1 
	

<0.1 

	

j<0.1 
	

<0.1 

<0.1 
	

<0.1 

<0.1 
	

<0.1 

<0.1 1) 	<0.1 

<0.1 1) 	<0.1 	1)  

Nr. Monsteromschrijving 
6 	MM6.2 Slib Haven 2 PFRS 
7 	MM7.2 Slib Haven 2 PFAS 
8 	MM8.2 Slib Haven 2 PFAS 
9 	MM9.2 Slib Haven 2 PFRS  

Datum monstername 
07-Oct-2019 00:00 
07-Oct-2019 00:00 
07-Oct-2019 00:00 
07-Oct-2019 00:00 

Monster nr. 
10973259 
10973260 
10973261 
10973262 

9: door Ava geaccrediteerde verrichting 

A: FIP04 erkende verrichting 

5: 05 51101 erkende verrichting 

V: VLI:11181. erkende verrichting 

197rz-k/AZI. 
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

BNP Paraba m•k "W Eurofins Rnalytico B.V. is HO 14001: 2015 gecertificeerd door TU,/ 
IRAN en erkend door het Vlaamse Gewest (OVRM en Dep. Omgeving), 
BIC. 	 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
KvK/CoC No. 0 	 en door de overheid van Luxemburg (MEV). 
BTW/V 

Eurofins Analytice B.V. 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 
3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 	E-mail info-env@eurofins.nl  
3770 AL Barneveld NL Site vnvw.eurofins.n1 



:;!':eurofins 
— aan allyt i e c) 

Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer 	1269617 	 Certificaatnummer/Versie 	2019147463/1 
Uw projectnaam 	 Waterbodemsanering "De Kom", ZeeburgeiStartdatum 	 08-Oct-2019 
Uw ordernummer 	 416889 	 Rapportagedatum 	 25-Oct-2019/12:32 

Bijlage 	 R,B,C 
Monsternemer 	 Pagina 	 4/4 
Monstermatrix 	 Waterbodem (RS3000) 

Analyse 

N-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSR) 

8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester (8:2 

diPRP) 

som PFOR 

som PFOS  

Eenheid 

pg/kg ds 

pg/kg ds 

pg/kg ds 

pg/kgds  

	

6 	 7 	 8 	 9 

	

<0.1 ° 	<0.1 ° 
	

<0.1 ° 	<0.1 ij 

	

<0.1 " 	<0.1 1) 
	

<0.1 ° 	<0.1 1)  

	

1) 	 1) 	 1) 

	

0 . 1 	0 . 1 	0.1 	 0.1 

	

0.1 1) 	 0.1 	 0.1 	 0.1 

Nr. Monsteromschrijving 	 unster nr. 

6 	MM6.2 Slib Haven 2 PFRS 	 0973259 
7 	MM7.2 Slib Haven 2 PFRS 	 0/120 -2019 .00 	10973260 

8 	MM8.2 Slib Haven 2 PFRS 	 07-Oct-2019 00:00 	10973261 

9 	MM9.2 Slib Haven 2 PFRS 	 07-Oct-2019 00:00 	10973262 

Q: door AAn geoccrediteerde verrichting 

A: APOd erkende verrichting 

S: AS SIKB erkende verrichting 

V: VLAM erkende verrichting 

Eurofins Anolytico B.V. 

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 	B

l
I
B
IP
A
:c

t
i 
oz
ribas3:2:%_7rt 	 1,,,,,Z3 Eurofins Rnalytico B.V. is 150 14001: 2015 gecertificeerd door Th 

3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 	,,._ 	_2r,r7.t•,-riv-.9  en erkend door het Vlaamse Gewest (OVFIM en Dep. Omgeving), 
P.O. Box 459 	E-mail info-env@eurofins.nl  BIC1,1:5*, 	 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNF-OWD) 
3770 RL Barneveld NL Site www.eurofins.nl 	KvK/CoérIo. 090 416 	 en door de overheid van Luxemburg (MEV). 

BTW/VNTA.p. 	 00_ i 6a# iggll 

Akkoord 
Pr.cobrd. 



..e.04%) eurofi ns 
- anialyt ic co 

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019147463/1 

Pagina 1/2 

	

Monster nr. Boornr 	Omschrijving 	 Van 	Tot 	Barcode 	Monstername ID/Monsteromsch. 

	

10973252 MM1-1 	101-2 	 0 	100 	0165698RD 	MM1.2 Slib Haven 1 PFRS 

	

10973252 MM2-2 	102-2 	 0 	100 	0165696RD 	MM1.2 Slib Haven 1 PFRS 

	

10973252 MM3-3 	103-2 	 0 	100 	0165688RD 	MM1.2 Slib Haven 1 PFRS 

	

10973252 MM4-4 	104-2 	 0 	100 	0165708RD 	MM1.2 Slib Haven 1 PFRS 

	

10973252 MM5-5 	105-2 	 0 	100 	0165703RD 	MM1.2 Slib Haven 1 PFRS 

	

10973252 MM6-6 	106-2 	 0 	100 	0165690RD 	MM1.2 Slib Haven 1 PFRS 

	

10973253 MM1-1 	101-4 	 100 	150 	0165695RD 	MM2.2 Slib Haven 1 PFRS 

	

10973253 MM2-2 	102-4 	 100 	150 	0165699RD 	MM2.2 Slib Haven 1 PFRS 

	

10973253 MM3-3 	103-4 	 100 	150 	0165701RD 	MM2.2 Slib Haven 1 PFRS 

	

10973253 MM4-4 	104-4 	 100 	150 	0165700RD 	MM2.2 Slib Haven 1 PFRS 

	

10973253 MM5-5 	105-4 	 100 	150 	0165704RD 	MM2.2 Slib Haven 1 PFRS 

	

10973253 MM6-6 	106-4 	 100 	150 	0165683RD 	MM2.2 Slib Haven 1 PERS 

	

10973254 MM1-1 	101-6 	 199 	200 	0165694AD 	MM3.2 Slib Haven 1 PFRS 

	

10973254 MM2-2 	102-6 	 199 	200 	0165697RD 	MM3.2 Slib Haven 1 PFRS 

	

10973254 MM3-3 	103-6 	 199 	200 	0165702RD 	MM3.2 Slib Haven 1 PFRS 

	

10973254 MM4-4 	104-6 	 199 	200 	0165693RD 	MM3.2 Slib Haven 1 PFRS 

	

10973254 MM5-5 	105-6 	 199 	200 	0165682RD 	MM3.2 Slib Haven 1 PFRS 

	

10973254 MM6-6 	106-6 	 199 	200 	0165687RD 	MM3.2 Slib Haven 1 PFRS 

	

10973255 MM1-1 	201-2 	 0 	100 	0165956RD 	MM4.2 Slib Haven 2 PFRS 

	

10973255 MM2-2 	202-2 	 0 	100 	0165966PD 	MM4.2 Slib Haven 2 PFRS 

	

10973255 MM3-3 	203-2 	 0 	100 	0165968RD 	MM4.2 Slib Haven 2 PFRS 

	

10973255 MM4-4 	204-2 	 0 	100 	0165952RD 	MM4.2 Slib Haven 2 PFRS 

	

10973255 MM5-5 	205-2 	 0 	100 	0165936RD 	MM4.2 Slib Haven 2 PFRS 

	

10973255 MM6-6 	206-2 	 0 	100 	0165946RD 	MM4.2 Slib Haven 2 PFRS 

	

10973258 MM1-1 	201-4 	 100 	150 	0165964RD 	MM5.2 Slib Haven 2 PFRS 

	

10973258 MM2-2 	202-4 	 100 	150 	0165967RD 	MM5.2 Slib Haven 2 PFRS 

	

10973258 MM3-3 	203-4 	 100 	150 	0165960RD 	MM5.2 Slib Haven 2 PFRS 

	

10973258 MM4-4 	204-4 	 100 	150 	0165935RD 	MM5.2 Slib Haven 2 PERS 

	

10973258 MM5-5 	205-4 	 100 	150 	0165940RD 	MM5.2 Slib Haven 2 PERS 

	

10973258 MM6-6 	206-4 	 100 	150 	0165943RD 	MM5.2 Slib Haven 2 PFRS 

10973259 MM1-1 

10973259 MM2-2 

10973259 MM3-3 

10973259 MM4-4 

10973259 MM5-5 

10973259 MM6-6  

201-6 	 199 	200 	0165939RD 	MM6.2 Slib Haven 2 PERS 

202-6 	 199 	200 	0165934RD 	MM6.2 Slib Haven 2 PFRS 

203-6 	 199 	200 	0165938RD 	MM6.2 Slib Haven 2 PFRS 

204-6 	 199 	200 	0165942RD 	MM6.2 Slib Haven 2 PFRS 

205-6 	 199 	200 	0165944RD 	MM6.2 Slib Haven 2 PFRS 

206-6 	 199 	200 	0165933RD 	MM6.2 Slib Haven 2 PFRS 

Eurofins Analytico B.V. 
1111111111111~ 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 	BNP Paribas 	 Eurofins Analytico B.V. is 150 14001: 2015 gecertificeerd door TV 
3771 NA Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 	IBPNET26 - ,, 	 r_ , 	en erkend door het Vlaamse Gewest (OVRM en Dep. Omgeving), 
P.O. Box 459 	E-mail info-env@eurofins.nl 	BIC. .,-. 	.1 	 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl 	KvK/CoC No. 09088623 	en door de overheid van Luxemburg (MEV). 

BTW/VRT No. NL 8043.14.883.801 



`:;!.'eurofins 
— ariaLlyticto 

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019147463/1 

Pagina 2/2 

Monster nr. Boornr 	Omschrijving 	 Van 	Tot 	Barcode 	Monstername ID/Monsteromsch. 

10973260 MM1-1 	301-2 	 0 	100 	0165949RD 	MM7.2 Slib Haven 2 PFRS 

10973260 MM2-2 	302-2 	 0 	100 	0165947RD 	MM7.2 Slib Haven 2 PFRS 

10973260 MM3-3 	303-2 	 0 	100 	0165941RD 	MM7.2 Slib Haven 2 PFRS 

10973260 MM4-4 	304-2 	 0 	100 	0165713RD 	MM7.2 Slib Haven 2 PFRS 

10973260 MM5-5 	305-2 	 0 	100 	0165710RD 	MM7.2 Slib Haven 2 PFRS 

10973260 MM6-6 	306-2 	 0 	100 	0165711RD 	MM7.2 Slib Haven 2 PFRS 

10973261 MM1-1 	301-4 	 100 	150 	0165945RD 	MM8.2 Slib Haven 2 PFRS 

10973261 MM2-2 	302-4 	 100 	150 	0165950RD 	MM8.2 Slib Haven 2 PFRS 

10973261 MM3-3 	303-4 	 100 	150 	0165937RD 	MM8.2 Slib Haven 2 PFRS 

10973261 MM4-4 	304-4 	 100 	150 	0165717RD 	MM8.2 Slib Haven 2 PFRS 

10973261 MM5-5 	305-4 	 100 	150 	0165714RD 	MM8.2 Slib Haven 2 PFRS 

10973261 MM6-6 	306-4 	 100 	150 	0165709RD 	MM8.2 Slib Haven 2 PFRS 

10973262 MM1-1 	301-6 	 199 	200 	0165712RD 	MM9.2 Slib Haven 2 PFRS 

10973262 MM2-2 	302-6 	 199 	200 	0165715RD 	MM9.2 Slib Haven 2 PFRS 

10973262 MM3-3 	303-6 	 199 	200 	0165716RD 	MM9.2 Slib Haven 2 PFRS 

10973262 MM4-4 	304-6 	 199 	200 	0165707RD 	MM9.2 Slib Haven 2 PFRS 

10973262 MM5-5 	305-6 	 199 	200 	0165706RD 	MM9.2 Slib Haven 2 PFRS 

10973262 MM6-6 	306-6 	 199 	200 	0165705RD 	MM9.2 Slib Haven 2 PFRS 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 	BNP Paribas 5.0 	 Eurofins AnalytIco B.V. is 150 14001: 2015 gecertificeerd door TijV 
3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 	IBPN: ' 	 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

P.O. Box 459 	E-mail info-env@eurofins.nl 	BIC: 	 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.n1 	KvK/CoC No. 09088623 	en door de overheid van Luxemburg (MEV). 

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.801 
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019147463/1 

Pagina 1/1 

Opmerking 1) 
Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086). 

Eurafins Analytico B.V. 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 	BNP Paribas 	Eurofins Pnolytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TUV 
3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 	IBAN: .~111111~ en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
P.O. Box 459 	 E-mail info-env@eurofins.nl 	BIC: - ,-.-, 	 ''' 	 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
3770 PL Barneveld NL Site www.eurofins.nl 	 KvK/COC No. 09088623 	 en door de overheid van Luxemburg (MEV). 

BTW/VAT No.INL 8043.14.8113.-601 
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019147463/1 
Pagina 1/1 

Analyse 	 Methode 	Techniek 	 Methode referentie 

Som lineair en vertakte PFOP grond 	W0004 	Extern 	 Uitbesteding 

PFRS (28) Handelingskader 	 W0004 	Extern 	 Uitbesteding 

Som lineair en vertakte PFOS grond 	W0004 	Extern 	 Uitbesteding 

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019. 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 	BNP Paribas 5.11 	i 	5:.-.&,t,1  Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001:.2015 gecertificeerd door TOV 
3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 	IBAN 	 ,r---71.-7el 	en erkend door het Vlaamse Gewest (OVPM en Dep. Omgeving), 
P.O. Box 459 	 E-mail info-env@eurofins.n1 	BIC: 	 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
3770 EL Barneveld NL Site www.eurofins.n1 	 KyK/CoC No. 09088623 	 en door de overheid van Luxemburg (MEV). 

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01 
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Eurofins Analytico B.V. 
T.a.v 
Gildeweg 42-48 
3771 NB BARNEVELD 

Uw kenmerk 
	

2019147463-1269617 
Ons kenmerk 
	

Project 951176 
Validatieref. 	 951176 certificaat v1 
Opdrachtverificatiecode: WPHK-KCPB-UAOQ-OQZX 
Bijlage(n) 
	

10 tabel(len) + 3 bijiage(n) 
(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie) 

Amsterdam, 25 oktober 2019 

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de 
door u aangeboden monsters. 

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter 
beschikking werden gesteld. 

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins 
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde 
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit 
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de 
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften. 

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw 
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van 
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice. 

Hoogachtend, 
namens Eurofins Omegam, 

Manager productie 

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Eurofins Omegam B.V. 
H.J.E. Wenckbachweg 120 
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht 
Nederland  

T +31-(0)20-597 66 80 

CSOmegam@eurofins.com  
www.eurofins.nl  

IBAN NL 1 
B 
BTW nr. NL8139.67.132.B01 
KvK nr. 34215654 
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Tabel 1 van 10 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 951176 
Project omschrijving 	 : 2019147463-1269617 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Monsterreferenties 
6110891 = MM1.2 Slib Haven 1 PFAS 
6110892 = MM2.2 Slib Haven 1 PFAS 
6110893 = MM3.2 Slib Haven 1 PFAS 

	

Opgegeven bemonsteringsdatum : 	 07/10/2019 	07/10/2019 	07/10/2019 
Ontvangstdatum opdracht 	. 	 09/10/2019 	09/10/2019 	09/10/2019 
Startdatum 	 • 

	

. 	 09/10/2019 	09/10/2019 	09/10/2019 
Monstercode 	 • 

	

. 	 6110891 	 6110892 	 6110893 
Matrix 	 Slib 	 Slib 	 Slib 

Algemeen onderzoek - fysisch 
Q droge stof 
	

% (m/m) 	45,3 	 40,6 	 40,9 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086). 
Opdrachtverificatiecode: WPHK-KCPB-UA0Q-OQZX 

	
Ref.: 951176_certificaat_v1 
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Tabel 2 van 10 

• eurofins 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 951176 
Project omschrijving 	 : 2019147463-1269617 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Monsterreferenties 
6110891 = MM1.2 Slib Haven 1 PFAS 
6110892 = MM2.2 Slib Haven 1 PFAS 
6110893 = MM3.2 Slib Haven 1 PFAS 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 	 07/10/2019 	07/10/2019 	07/10/2019 
Ontvangstdatum opdracht 	 09/10/2019 	09/10/2019 	09/10/2019 
Startdatum 	 09/10/2019 	09/10/2019 	09/10/2019 
Monstercode 	 6110891 	 6110892 	 6110893 
Matrix 	 Slib 	 Slib 	 Slib 
Organische parameters - gehalogeneerd 
Perfluorcarbonzuren: 

perfluorbutaanzuur (PFBA) 	pg/kg ds 
perfluorpentaanzuur (PFPeA) 	pg/kg ds 
perfiuorhexaanzuur (PFHxA) 	pg/kg ds 
perfluorheptaanzuur (PFHpA) 	pg/kg ds 
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair pg/kg ds 
perfluoroctaanzuur (PFOA) 	pg/kg ds 
vertakt 
perfluornonaanzuur (PFNA) 	pg/kg ds 
perfluordecaanzuur (PFDeA) 	pg/kg ds 
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) pg/kg ds 
perfluordodecaanzuur (PFDoDA) pg/kg ds 
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) pg/kg ds 
perfluortetradecaanzuur 	pg/kg ds 
(PFTeDA) 
perfluorhexadecaanzuur 	pg/kg ds 
(PFHxDA) 
perfluoroctadecaanzuur (PFODA) pg/kg ds 

Peffluorsulfonzuren: 
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) pg/kg ds 
perfluorpentaansulfonzuur 	pg/kg ds 
(PFPeS) 
perfluorhexaansulfonzuur 	pg/kg ds 
(PFHxS) 
perfluorheptaansulfonzuur(PFHp4g/kg ds 
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) pg/kg ds 
lineair 
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) pg/kg ds 
vertakt 
perfluordecaansulfonzuur (PFDS) pg/kg ds 

Perfluorverbindingen - precursors: 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 pg/kg ds 
FTS) 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 pg/kg ds 
FTS) 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 pg/kg ds 
FTS) 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur 	pg/kg ds 
(10:2 FTS) 

	

< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 

	

< 0,1 
	

< 0,1 	 < 0,1 

	

< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 

	

< 0,1 	 < 0,1 
	

< 0,1 

	

< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 

	

< 0,1 	 < 0,1 
	

< 0,1 

	

< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 

	

< 0,1 
	

< 0,1 	 < 0,1 

	

< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 

	

< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 

	

< 0,1 
	

< 0,1 
	

< 0,1 

	

< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 

	

< 0,1 
	

< 0,1 	 < 0,1 

	

< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 

	

< 0,1 	 < 0,1 
	

< 0,1 

	

< 0,1 
	

< 0,1 	 < 0,1 

	

< 0,1 
	

< 0,1 	 < 0,1 

	

< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 

	

0,2 	 < 0,1 
	

< 0,1 

	

< 0,1 	 < 0,1 
	

< 0,1 

	

< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 

	

< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 

	

< 0,1 
	

< 0,1 	 < 0,1 

	

< 0,1 
	

< 0,1 	 < 0,1 

	

< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086). 
Opdrachtverificatiecode: WPHK-KCPB-UAOQ-OQZX 

	
Ref.: 951176_certificaat_v1 
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Tabel 3 van 10 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 951176 
Project omschrijving 	 : 2019147463-1269617 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Monsterreferenties 
6110891 = MM1.2 Slib Haven 1 PFAS 
6110892 = MM2.2 Slib Haven 1 PFAS 
6110893 = MM3.2 Slib Haven 1 PFAS 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 	 07/10/2019 	07/10/2019 	07/10/2019 
Ontvangstdatum opdracht 	 09/10/2019 	09/10/2019 	09/10/2019 
Startdatum 	 09/10/2019 	09/10/2019 	09/10/2019 
Monstercode 	 6110891 	 6110892 	 6110893 
Matrix 	 Slib 	 Slib 	 Slib 

Perfluorverbindingen - overig: 
N- 	 pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 .< 0,1 
methylperfluoroctaansulfonamide 
acetaat (MeFOSAA 
N-ethylperfluoroctaansulfonamide pg/kg ds 	 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
acetaat (EtFOSAA) 
perfluoroctaansulfonamide 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
(PFOSA) 
N- 	 pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
methylperfluoroctaansulfonamide 
(MeFOSA) 
8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
(8:2 diPAP) 

som PFOA 	 pg/kg ds 	 0,1 	 0,1 	 0,1 
som PFOS 	 pg/kg ds 	 0,3 	 0,1 	 0,1 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086). 
Opdrachtverificatiecode: WPHK-KCPB-UAOQ-OQZX 

	
Ref.: 951176_cerfificaat_v1 
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Tabel 4 van 10 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 951176 
Project omschrijving 	 : 2019147463-1269617 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Monsterreferenties 
6110894 = MM4.2 Slib Haven 2 PFAS 
6110895 = MM5.2 Slib Haven 2 PFAS 
6110896 = MM6.2 Slib Haven 2 PFAS 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 	 07/10/2019 	07/10/2019 	07/10/2019 
Ontvangstdatum opdracht 	. 	 09/10/2019 	09/10/2019 	09/10/2019 
Startdatum 	 ' . 	 09/10/2019 	09/10/2019 	09/10/2019 
Monstercode 	 6110894 	 6110895 	 6110896 
Matrix 	 Slib 	 Slib 	 Slib 
Algemeen onderzoek - fysisch 
Q droge stof 
	

% (nn/m) 	 37,5 
	

39,7 	 41,2 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086). 
Opdrachtverificatiecode: WPHK-KCPB-UAOQ-OQZX 

	
Ref.: 951176_cerfificaat_v1 
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Tabel 5 van 10 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 951176 
Project omschrijving 	 : 2019147463-1269617 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Monsterreferenties 
6110894 = MM4.2 Slib Haven 2 PFAS 
6110895 = MM5.2 Slib Haven 2 PFAS 
6110896 = MM6.2 Slib Haven 2 PFAS 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 	 07/10/2019 	07/10/2019 	07/10/2019 
Ontvangstdatum opdracht 	 09/10/2019 	09/10/2019 	09/10/2019 
Startdatum 	 09/10/2019 	09/10/2019 	09/10/2019 
Monstercode 	 6110894 	 6110895 	 6110896 
Matrix 	 Slib 	 Slib 	 Slib 

Organische parameters - gehalogeneerd 
Perfluorcarbonzuren: 

perfluorbutaanzuur (PFBA) 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
perfluorpentaanzuur (PFPeA) 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
perfluorhexaanzuur (PFHxA) 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
perfluorheptaanzuur (PFHpA) 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
perfluoroctaanzuur (PFOA) 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
vertakt 
perfluornonaanzuur (PFNA) 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
perfluordecaanzuur (PFDeA) 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
perfluordodecaanzuur (PFDoDA) iig/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
perfluortetradecaanzuur 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
(PFTeDA) 
perfluorhexadecaanzuur 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
(PFHxDA) 
perfluoroctadecaanzuur (PFODA) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 

Perfluorsulfonzuren: 
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
perfluorpentaansulfonzuur 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
(PFPeS) 
perfluorhexaansulfonzuur 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
(PFHxS) 
perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS0g/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
lineair 
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
vertakt 
perfluordecaansulfonzuur (PFDS) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 

Perfluorverbindingen - precursors: 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
FTS) 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
FTS) 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
FTS) 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
(10:2 FTS) 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086). 
Opdrachtverificafiecode: WPHK-KCPB-UAOQ-OQZX 

	
Ref.: 951176_certificaat_v1 
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ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 951176 
Project omschrijving 	 : 2019147463-1269617 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Monsterreferenties 
6110894 = MM4.2 Slib Haven 2 PFAS 
6110895 = MM5.2 Slib Haven 2 PFAS 
6110896 = MM6.2 Slib Haven 2 PFAS 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 	 07/10/2019 	07/10/2019 	07/10/2019 
Ontvangstdatum opdracht 	. 	 09/10/2019 	09/10/2019 	09/10/2019 
Startdatum 	 " . 	 09/10/2019 	09/10/2019 	09/10/2019 
Monstercode 	 6110894 	 6110895 	 6110896 
Matrix 	 Slib 	 Slib 	 Slib 

Perfluorverbindingen - overig: 
N- 	 pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
methylperfiuoroctaansulfonamide 
acetaat (MeFOSAA 
N-ethylperfluoroctaansulfonamide pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
acetaat (EtFOSAA) 
perfluoroctaansulfonamide 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
(PFOSA) 
N- 	 pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
methylperfluoroctaansulfonamide 
(MeFOSA) 
8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
(8:2 diPAP) 

som PFOA 	 pg/kg ds 	 0,1 	 0,1 	 0,1 
som PFOS 	 pg/kg ds 	 0,1 	 0,1 	 0,1 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086). 
Opdrachtverificatiecode: WPHK-KCPB-UAOQ-OQZX 

	
Ref.: 951176_certificaat_v1 
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Tabel 7 van 10 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 951176 
Project omschrijving 	 : 2019147463-1269617 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Monsterreferenties 
6110897 = MM7.2 Slib Haven 2 PFAS 
6110898 = MM8.2 Slib Haven 2 PFAS 
6110899 = MM9.2 Slib Haven 2 PFAS 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 	 07/10/2019 	07/10/2019 	07/10/2019 
Ontvangstdatum opdracht 	 09/10/2019 	09/10/2019 	09/10/2019 
Startdatum 	 09/10/2019 	09/10/2019 	09/10/2019 
Monstercode 	 6110897 	 6110898 	 6110899 
Matrix 	 Slib 	 Slib 	 Slib 

Algemeen onderzoek - fysisch 
Q droge stof 
	

% (m/m) 	35,2 	 39,9 	 40,8 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086). 
Opdrachtverificatiecode: WPHK-KCPB-UAOQ-OQZX 

	
Ref.: 951176_certificaat_v1 
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• eurofins 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 951176 
Project omschrijving 	 : 2019147463-1269617 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Monsterreferenties 
6110897 = MM7.2 Slib Haven 2 PFAS 
6110898 = MM8.2 Slib Haven 2 PFAS 
6110899 = MM9.2 Slib Haven 2 PFAS 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 	 07/10/2019 	07/10/2019 	07/10/2019 
Ontvangstdatum opdracht 	. 	 09/10/2019 	09/10/2019 	09/10/2019 
Startdatum 	 09/10/2019 	09/10/2019 	09/10/2019 
Monstercode 	 6110897 	 6110898 	 6110899 
Matrix 	 Slib 	 Slib 	 Slib 

Organische parameters - gehalogeneerd 
Perfluorcarbonzuren: 

perfluorbutaanzuur (PFBA) 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
perfluorpentaanzuur (PFPeA) 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
perfluorhexaanzuur (PFHxA) 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
perfluorheptaanzuur (PFHpA) 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
perfluoroctaanzuur (PFOA) 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
vertakt 
perfluornonaanzuur (PFNA) 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
perfluordecaanzuur (PFDeA) 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
perfluordodecaanzuur (PFDoDA) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
perfluortetradecaanzuur 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
(PFTeDA) 
perfluorhexadecaanzuur 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
(PFHxDA) 
perfluoroctadecaanzuur (PFODA) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 

Perfluorsulfonzuren: 
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
perfluorpentaansulfonzuur 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
(PFPeS) 
perfluorhexaansulfonzuur 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
(PFHxS) 
perfluorheptaansulfonzuur(PFHp4g/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
lineair 
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
vertakt 
perfluordecaansulfonzuur (PFDS) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 

Perfluorverbindingen - precursors: 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
FTS) 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
FTS) 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
FTS) 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
(10:2 FTS) 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086). 
Opdrachtverificatiecode: WPHK-KCPB-UAOQ-OQZX 

	
Ref.: 951176_certificaat_v1 
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ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 951176 
Project omschrijving 	 : 2019147463-1269617 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Monsterreferenties 
6110897 = MM7.2 Slib Haven 2 PFAS 
6110898 = MM8.2 Slib Haven 2 PFAS 
6110899 = MM9.2 Slib Haven 2 PFAS 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 	 07/10/2019 	07/10/2019 	07/10/2019 
Ontvangstdatum opdracht 	 09/10/2019 	09/10/2019 	09/10/2019 
Startdatum 	 09/10/2019 	09/10/2019 	09/10/2019 
Monstercode 	 6110897 	 6110898 	 6110899 
Matrix 	 Slib 	 Slib 	 Slib 
Perfluorverbindingen - overig: 

N- 	 pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
methylperfluoroctaansulfonamide 
acetaat (MeFOSAA 
N-ethylperfluoroctaansulfonamide pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
acetaat (EtFOSAA) 
perfluoroctaansulfonamide 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
(PFOSA) 
N- 	 pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
methylperfluoroctaansulfonamide 
(MeFOSA) 
8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
(8:2 diPAP) 

som PFOA 	 pg/kg ds 	 0,1 	 0,1 	 0,1 
som PFOS 	 pg/kg ds 	 0,1 	 0,1 	 0,1 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel wordén gereproduceerd.  
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086). 
Opdrachtverificatiecode: WPHK-KCPB-UA0Q-OQZX 

	
Ref.: 951176_certificaat_v1 
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ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 951176 
Project omschrijving 	 : 2019147463-1269617 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Opmerkingen m.b.t. analyses 

Opmerking(en) algemeen 

Kwantificering van vertakte PFOS/PFOA is gebaseerd op DIN 38414-14. 

Sommatie van concentraties voor groepsparameters 
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3. 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Opdrachtverificatiecode: WPHK-KCPB-UAOQ-OQZX 	 Ref.: 951176_cerfificaat_v1 
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ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 951176 
Project omschrijving 	 : 2019147463-1269617 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Barcodeschema's 

Monstercode Uw referentie 	 monster 	diepte 	barcode 

6110891 	MM1.2 Slib Haven 1 PFAS MM1-1 	 0-1 	0165698AD 
MM2-2 	 0-1 	0165696AD 
MM3-3 	 0-1 	0165688AD 
MM6-6 	 0-1 	0165690AD 
MM4-4 	 0-1 	0165708AD 
MM5-5 	 0-1 	0165703AD 

6110892 	MM2.2 Slib Haven 1 PFAS MM6-6 	 1-1.5 	0165683AD 
MM1-1 	 1-1.5 	0165695AD 
MM2-2 	 1-1.5 	0165699AD 
MM5-5 	 1-1.5 	0165704AD 
MM3-3 	 1-1.5 	0165701AD 
MM4-4 	 1-1.5 	0165700AD 

6110893 	MM3.2 Slib Haven 1 PFAS MM5-5 	 1.99-2 	0165682AD 
MM1-1 	 1.99-2 	0165694AD 
MM3-3 	 1.99-2 	0165702AD 
MM6-6 	 1.99-2 	0165687AD 
MM2-2 	 1.99-2 	0165697AD 
MM4-4 	 1.99-2 	0165693AD 

6110894 	MM4.2 Slib Haven 2 PFAS MM4-4 	 0-1 	0165952AD 
MM1-1 	 0-1 	0165956AD 
MM2-2 	 0-1 	0165966AD 
MM3-3 	 0-1 	0165968AD 
MM5-5 	 0-1 	0165936AD 
MM6-6 	 0-1 	0165946AD 

6110895 	MM5.2 Slib Haven 2 PFAS MM4-4 	 1-1.5 	0165935AD 
MM5-5 	 1-1.5 	0165940AD 
MM3-3 	 1-1.5 	0165960AD 
MM2-2 	 1-1.5 	0165967AD 
MM6-6 	 1-1.5 	0165943AD 
MM1-1 	 1-1.5 	0165964AD 

6110896 	MM6.2 Slib Haven 2 PFAS MM1-1 	 1.99-2 	0165939AD 
MM2-2 	 1.99-2 	0165934AD 
MM4-4 	 1.99-2 	0165942AD 
MM3-3 	 1.99-2 	0165938AD 
MM5-5 	 1.99-2 	0165944AD 
MM6-6 	 1.99-2 	0165933AD 

6110897 	MM7.2 Slib Haven 2 PFAS MM6-6 	 0-1 	0165711AD 
MM5-5 	 0-1 	0165710AD 
MM2-2 	 0-1 	0165947AD 
MM4-4 	 0-1 	0165713AD 
MM1-1 	 0-1 	0165949AD 
MM3-3 	 0-1 	0165941AD 

6110898 	MM8.2 Slib Haven 2 PFAS MM1-1 	 1-1.5 	0165945AD 
MM3-3 	 1-1.5 	0165937AD 
MM4-4 	 1-1.5 	0165717AD 
MM6-6 	 1-1.5 	0165709AD 
MM5-5 	 1-1.5 	0165714AD 
MM2-2 	 1-1.5 	0165950AD 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Opdrachtverificatiecode: WPHK-KCPB-UAOQ-OQZX 	 Ref.: 951176_certificaat_v1 
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ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 951176 
Project omschrijving 	 : 2019147463-1269617 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

6110899 	MM9.2 Slib Haven 2 PFAS MM4-4 	 1.99-2 	0165707AD 
MM3-3 	 1.99-2 	0165716AD 
MM6-6 	 1.99-2 	0165705AD 
MM5-5 	 1.99-2 	0165706AD 
MM1-1 	 1.99-2 	0165712AD 
MM2-2 	 1.99-2 	0165715AD 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.  

Opdrachtverificatiecode: WPHK-KCPB-UAOQ-OQZX 	 Ref.: 951176_certificaat_v1 
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Omegam 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 951176 
Project omschrijving 	 : 2019147463-1269617 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Analysemethoden in Slib 
In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze 
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins 
Omegam BV. 

Droge stof 	 : Eigen methode 

Dit analyse-certificaat, inclusiéf voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Opdrachtverificatiecode: WPHK-KCPB-UAOQ-OQZX 	 Ref.: 951176_certificaat_v1 



Met vriendelijke groet, 
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Fax +31 (0)34 242 63 99 	I 
E-mailinfo-env@eurofins.nl  
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TRUW BV 
T.a.v. 
Postbus 1.33 
7400 AC DEVENTER 
NETHERLANDS 

Analysecertificaat 

Datum: 28-Oct-2019 

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. 

Certificaat nummer/Versie 	2019149385/1 
Uw project/verslagnummer 	1269617 
Uw projectnaam 	 Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland 
Uw ordernummer 	 417069 
Monster(s) ontvangen 	 09-Oct-2019 

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object. 

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. 
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst. 

Bewaren tot: 
Datum: Naam: 	 Handtekening: 

j 

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee na ar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. 

~,V%7M 
Technical Manager 

Eurofins Rnalytico B.V. is 150 14001: 2015 gecertificeerd door TOV 
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV). 
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Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer 	1269617 	 Certificaatnummer/Versie 	2019149385/1 
Uw projectnaam 	Waterbodemsanering "De Kom", ZeeburgeiStartdatum 	 14-Oct-2019 
Uw ordernummer 	417069 	 Rapportagedatum 	28-Oct-2019/06:33 

Bijlage 	 R,B,C 
Monsternemer 	 Pagina 	 1/6 
Monstermatrix 	 Waterbodem (RS3000) 

Analyse 	 Eenheid 	1 	 2 	 3 	 4 	 5 

Extern / Overig onderzoek 

perfluorbutaanzuur (PFBA) 	 in/kg ds 	<0.1 0) 	<0.1 1) 	<0.1 1) 	<0.1 1) 	<0.1 1) 

perfluorpentaanzuur (PFPeR) 	 pg/kg ds 	<0.1 1) 	<0.1 0 	0 	0 <0.1 	<0.1 	<0.1 0  

perfluorhexaanzuur (PFHxR) 	 pg/kg ds 	<0.1 1) 	0 	0 	0 <0.1 	<0.1 	<0.1 	<0.1 1) 
 

ds  perfluorheptaanzuur (PFHpA) 	 pg/kg <0.1 1) 	 1) 	1) 	 1) <0.1 	<0.1 	<0.1 	<0.1 1) 
 

perfluoroctaanzuur (PFOR) lineair 	pg/kg ds 	<0.1 ij 	0 	ij 	0 <0.1 	<0.1 	<0.1 	<0.1 ij  

perfluoroctaanzuur (PFOR) vertakt 	pg/kg ds 	<0.1 ij 	0 	ij 	0 <0.1 	<0.1 	<0.1 	<0.1 0  

perfluornonaanzuur (PFNR) 	 pg/kg ds 	<0.1 1) 	 0 	 0 	 i) <0.1 	<0.1 	<0.1 	<0.1 1) 
 

perfluordecaanzuur (PFDeR) 	 pg/kg ds 	<0.1 0 	0 	0 	1) <0.1 	<0.1 	<0.1 	<0.1 1.) 
 

perfluorundecaanzuur (PFUnDR) 	pg/kg ds 	<0.1 0 	<0.1 ij 	<0.1 0 	<0.1 ij 	<0.1 1) 

perfluordodecaanzuur (PFDoDA) 	pg/kg ds 	<0.1 0 	 i) 	 0 	 I) <0.1 	<0.1 	<0.1 	<0.1 1) 
 

perfluortridecaanzuur (PFTrDR) 	pg/kg ds 	<0.1 0 	1) 	 0 	 1) <0.1 	<0.1 	<0.1 	<0.1 1.) 
 

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) 	lig/kg ds 	<0.1 0 	0 	 0 	 0 <0.1 	<0.1 	<0.1 	<0.1 1) 
 

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDR) 	pg/kg ds 	 0 

	

<0.1 ° 	<0.1 ° 	<0.1 ° 	<0.1 1) 	<0.1  

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) 	pg/kg ds 	<0.1 0 	<0.1 0 	<0.1 0 	<0.1 ° <0.1 1)  

	

<0.1 ° 	<0.1 0 	0 	0 perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) 	pg/kg ds 	 <0.1 	<0.1 	<0.1 0 

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) 	pg/kg ds 	<0.1 1) 	<0.1 1) 	<0.1 1) 	<0.1 1)  

	

1) 	 1) 	 0 	 1) 	

<0 . 1 : : 

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) 	lig/kg ds 	<0.1 	<0.1 	<0.1 	<0.1 	<0.1 

perfiuorheptaansulfonzuur(PFHpS) 	pg/kg ds 	<0.1 0 	0 	0 	i) <0.1 	<0.1 	<0.1 	<0.1 1) 
 

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair 	pg/kg ds 	<0.1 1) 	 i) 	 1) 	
1) 

 <0.1 	<0.1 	<0.1 	<0.1 0 
 

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt 	pg/kg ds 	<0.1 0 	ij 	I) 	0 <0.1 	<0.1 	<0.1 	<0.1 ij  

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) 	pg/kg ds 	<0.1 ij <0.1 0 <0.1 ij <0.1 0 <0.1 ° 

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) 	pg/kg ds 	<0.1 ij <0.1 0 <0.1 I) <0.1 1)  

	

ij 	0 	 0 	

<0.1 i  : 

<0.1 ° 6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) 	pg/kg ds 	 <0.1 	<0.1 	<0.1 	<0.1 t 

 

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) 	pg/kg ds 	<0.1 1.) 	 0 	 1) 	 0 <0.1 	<0.1 	<0.1 	<0.1 1) 
 

„.--, 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) 	pg/cg ds 	0 	ij 	0 	ij <0.1 	<0.1 	<0.1 	<0.1 	<0.1 1)  

N-methylperfluoroctaansulfonamide 	pg/kg ds 	 <0.1 1)  

	

<0.1 1) 	<0.1 ° 	<0.1 ° 	<0.1 ° 

acetaat (MeFOSAR 
N-ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat lig/kg ds 	<0.1 1) 	<0.1 1) 	 <0.1 ° 

	

<0:1 ° 	 <0.1 1)  

(EtFOSAR) 

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) 	pg/kg ds 	<0.1 0 	<0.1 ° 	,<0.1 ° 	<0.1 1) 	<0.1 ° 
lf. 

Nr. Monsteromschrijving 	 Datum monstername Monster nr. 

1 	MM10.2 Slib Haven 4 PFRS 	 09-Oct-2019 00:00 	10979784 
2 	MM11.2 Slib Haven 4 PFRS 

	
09-0ct-2019 00:00 	10979785 

3 	MM12.2 Slib Haven 4 PFRS 	 09-Oct-2019 00:00 	10979786 
4 	MM13.2 Vak 1 PFAS 
	 09-Oct-2019 00:00 	10979787 

5 	MM14.2 Vak 1 PFAS 	 09-Oct-2019 00:00 	10979788 
Q: door Avg geoccrediteerde verrichting 

A: gine erkende verrichting 

S: AS SIKB erkende verrichting 

V: YLIIREL erkende verrichting 
Eurofins Anolytico B.V. 

''... 3. 
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 	BNP PpriDas 5. 10 2,e 	 j ' 	Eurofins Rnalytico B.V. is 150 14001: 2015 gecertificeerd door TDV 
3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 	IBON;19-22 	 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVRM en Dep. Omgeving), 
P.O. Box 459 	E-mail info-env@eurofins.nl  B 1 J:19g 	 het Brusselse Gewest (BOM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
377051. Barneveld NL Site www.eurofins.nl 	KvK/CoC No. 0988623 	en door de overheid van Luxemburg (MEV). 

z-,-. -„,-.,..-., 	
M92.  
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BTW/VAT t4,9.5(1,1.'80 3,14:1,,2 
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Analysecertificaat 
Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 

Monsternemer 
Monstermatrix  

1269617 	 Certificaatnummer/Versie 
Waterbodemsanering "De Kom", ZeeburgeiStartdatum 
417069 	 Rapportagedatum 

Bijlage 
Pagina 

Waterbodem (AS3000) 

2019149385/1 
14-Oct-2019 
28-Oct-2019/06:33 
A,B,C 
2/6 

Analyse 

N-methylperfluoroctaansulfonamide 
(MeFOSA) 
8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester (8:2 
di PAP) 
som PFOA 

som PFOS 

Eenheid 

pg/kg ds 

pg/kg ds 

pg/kg ds 

pg/kg ds  

	

1 	2 

<0.1 ° 	<0.1 ° 

<0.1 ° 	<0.1 ij 

	

0.1 	0.1 1)  

	

0.1 	 0.1 1)  

	

3 	 4 

	

<0.1 I) 	<0.1 ° 

	

<0.1 1) 	<0.1 ij 

	

1) 	 1) 

	

0.1 	0.1 

0.1 1) 0.1 1)  

5 

<0.1 ij 

<0.1 1)  

Nr. Monsteromschrijving 
1 	MM10.2 Slib Haven 4 PFAS 
2 MM11.2 Slib Haven 4 PFAS 
3 	MM12.2 Slib Haven 4 PFAS 
4 	MM13.2 Vak 1 PFAS 
5 	MM14.2 Vak 1 PFAS  

Datum monstername 
09-Oct-2019 00:00 
09-Oct-2019 00:00 
09-Oct-2019 00:00 
09-Oct-2019 00:00 

09-Oct-2019 00:00 

Monster nr. 
10979784 
10979785 
10979786 
10979787 
10979788 

Q: door Ron geaccrediteerde verrichting 

A: 11PO4 erkende verrichting 

Si AS SIKEI erkende verrichting 

yi otAREL erkende verrichting 

Eurofins Finalytico B.V. 
1.1111.11~ 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 	BNP Paribas 
3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 	IBRN 
P.O. Box 459 	E-mailinfo-env@eurofins.nl 	BIC 
3770 RL Barneveld NL Site www.eurofins.nl 	KvK/COC No. 

BTW/V 

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
Eurofins Rnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TV 
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVEIM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BLM), het Waalse Gewest (DGRME-OWD) 
en door de overheid von Luxemburg (MEV). 



Eenheid 

pg/kg 

pg/kg 

pg/kg 

pg/kg 

pg/kg 

pg/kg 

pg/kg 

pg/kg 

pg/kg 

pg/kg 

pg/kg 

pg/kg 

pg/kg 

ds 

ds 

ds 

ds 

ds 

ds 

ds 

ds 

ds 

ds 

ds 

ds 

ds 

pg/kg ds 

pg/kg ds 

iig/kg ds 

pg/kg ds 

pg/kg ds 

pg/kg ds 

lig/kg ds 

pg/kg ds 

pg/kg ds 

pg/kg ds 

pg/kg ds 

pg/kg ds 
pg/kg ds 

8 	 9 	 10 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1  o 

<0.1 ° 

BNP Paribatr5::J11-.1 

BIC' 
KvK/COC No. 09 
Bnvtvirr,kkg.,..0: o, 	,4;ee , 	„ 

isto 3 

eurofins 
- a nalytice:-.) 

Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 

Monsternemer 
Monstermatrix  

1269617 
Waterbodemsanering 
417069 

Waterbodem (AS3000) 

Certificaatnummer/Versie 
"De Kom", ZeeburgeiStartdatum 

Rapportagedatum 
Bijlage 
Pagina  

2019149385/1 
14-Oct-2019 
28-Oct-2019/06:33 
R,B,C 
3/6 

Analyse 

Extern / Overig onderzoek 
perfluorbutaanzuur (PFBA) 

perfluorpentaanzuur (PFPeA) 

perfluorhexaanzuur (PFHxA) 

perfluorheptaanzuur (PFHpA) 

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair 

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt 

perfluornonaanzuur (PFNA) 

perfluordecaanzuur (PFDeA) 

perfluorundecaanzuur (PFUnDA) 

perfluordodecaanzuur (PFDoDA) 

perfluortridecaanzuur (PFTrDA) 

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) 

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) 

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) 

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) 

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) 

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) 

perfluorheptaansu I fonzuur(PFHpS) 

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair 

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt 

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) 

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) 

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) 

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) 

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) 

N-methylperf luoroctaansulfonamide 
acetaat (MeFOSAR 
N-ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat pg/kg ds 
(EtFOSAA) 
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) 	pg/kg ds  

	

6 	 7 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	<0.1 

	

<0.1 
	<0.1 

	

<0.1 
	<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 	<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 	<0.1 

	

<0.1 
	<0.1 

	

<0.1 
	<0.1 

	

<0.1 	<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

-;<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 
	

<0.1 

	

<0.1 	<0.1 

	

<0.1 	<0.1 

<0.1 ij 	<0.1 	° 

Nr. Monsteromschrijving 
6 	MM15.2 Vak 1 PFAS 
7 	MM16.2 Vaarweg C PFRS 
8 	MM17.2 Vaarweg C PFAS 
9 	MM18.2 Vak 2 PFAS 
10 MM19.2 Vak 2 PFAS  

Datum monstername 
---'09-Oct-2019 00:00 
09-Oct-2019 00:00 
09-Oct-2019 00:00 
09-Oct-2019 00:00 

09-Oct-2019 00:00 

Monster nr. 
113979789 
10979790 
10979791 
10979792 
10979793 

Q: door AvA geaccrediteerde verrichting 

A: APO{ erkende verrichting 

S: AS SUB erkende verrichting 

V: VIRAAL erkende verrichting 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 
3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 	E-mail info-env@eurofins.nl  
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.n1 

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TV 
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVEIM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV). 



eu rofi ns 
— L711Tyticc ®  

Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 

Monsternemer 
Monstermatrix 

1269617 
Waterbodemsanering "De 
417069 

Waterbodem (RS3000) 

Certificaat nummer/Versie 
Kom", ZeeburgeiStartdatum 

Rapportagedatum 
Bijlage 
Pagina 

2019149385/1 
14-Oct-2019 
28-Oct-2019/06:33 
R,B,C 
4/6 

Analyse 

N-methylperfluoroctaansulfonamide 
(MeFOSR) 
8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester (8:2 
diPRP) 
som PFOR 

som PFOS 

Eenheid 

kig/kg ds 

pg/kg ds 

pg/kg ds 

pg/kg ds 

6 	 7 

<0.1 ° 	<0.1 

<0.1 ° 	<0.1 ° 

0.1 1) 	0.1 1) 
 

0.1 1) 	0.1 i) 
 

9 	 10 

<0.1 1) 	<0.1 1)  

<0.1 1) 	<0.1 ° 

0.1 1) 

0.1 i) 

8 

<0.1 1)  

<0.1 1)  

9: door ItrA geaccrediteerde verrichting 
AP04 erkende verrichting 

5: AS SIKS erkende verrichting 
V: VLAREL erkende verrichting 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 
3771 AB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 	E-mail info-env@eurofins.n1 
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl  

Nr. Monsteromschrijving 
6 	MM/5.2 Vak 1 PERS 
7 	MM16.2 Vaarweg C PERS 
8 	MM17.2 Vaarweg C PERS 
9 	MM18.2 Vak 2 PERS 
10 MM19.2 Vak 2 PERS 

0!Isternr. 

	

"09 Oct'.2019 00 00 	ir15979789 

	

09 -‘,Cz-2‘;iv ,u4P6,3 	10979790 
09-Oct-2019 00:00 	10979791 
09-Oct-2019 00:00 	10979792 
09-Oct-2019 00:00 	10979793 

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
Eurofins Rnalytico B.V. is 150 14001: 2015 gecertificeerd door TV 
en erkend door het Vlaamse Gewest (ovam en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

09 athw..„..,.„, 	en door de overheid von Luxemburg (MEV). 
BIC 
KvK/CoC No. 
BTW/VIT. g 

BNP Paribas 
I B FIN

._ 



Nr. Monsteromschrijving 
11 MM20.2 Vak 3 PERS 
12 MM21.2 Vak 3 PFAS 

ILLVE -h,  	nster nr. 

g979794 
10979795 

::9!:eurofins 
-  et n a, 1-y t isco 

Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer 	1269617 	 Certificaatnummer/Versie 	2019149385/1 
Uw projectnaam 	 Waterbodemsanering "De Kom", ZeeburgeiStartdatum 	 14-Oct-2019 
Uw ordernummer 	 417069 	 Rapportagedatum 	 28-Oct-2019/06:33 

Bijlage 	 R,B,C 
Monsternemer 	 Pagina 	 5/6 
Monstermatrix 	 Waterbodem (AS3000) 

Analyse 	 Eenheid 	11 	12 

Extern / Overig onderzoek 

perfluorbutaanzuur (PFBA) 	 iig/kg ds 	<0.1 0 	<0.1 o 

perfluorpentaanzuur (PFPeR) 	 lig/kg ds 	<0.1 0 	<0.1 0 

perfluorhexaanzuur (PFHxR) 	 iig/kg ds 	<0.1 0 	<0.1 1) 

perfluorheptaanzuur (PFHpR) 	 pg/kg ds 	<0.1 0 <0.1 0 

perfluoroctaanzuur (PFOR) lineair 	pg/kg ds 	<0.1 1.) <0.1 0 

perfluoroctaanzuur (PFOR) vertakt 	pg/kg ds 	<0.1 1) <0.1 0 

perfluornonaanzuur (PFNA) 	 pg/kg ds 	<0.1 o 	<0.1 1)  

perfluordecaanzuur (PFDeR) 	 pg/kg ds 	<0.1 0 	<0.1 o 

perfluorundecaanzuur (PFUnDR) 	pg/kg ds 	<0.1 1) <0.1 0 

perfluordodecaanzuur (PFDoDA) 	pg/kg ds 	<0.1 1) <0.1 0 

perfluortridecaanzuur (PFTrDA) 	 pg/kg ds 	<0.1 1) 	<0.1 1) 

ds perfluortetradecaanzuur (PFTeDR) 	pg/kg 	<0.1 1) <0.1 1) 
 

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDR) 	pg/kg ds 	<0.1 0 <0.1 1.) 

ds perfluoroctadecaanzuur (PFODR) 	pg/kg 	<0.1 1) <0.1 1) 
 

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) 	pg/kg ds 	<0.1 o <0.1 0 

ds perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) 	pg/kg 	<0.1 o 	<0.1 1)  

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) 	pg/kg ds 	<0.1 0 <0.1 1) 

perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS) 	pg/kg ds 	<0.1 0 <0.1 1) 

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair 	pg/kg ds 	<0.1 0 <0.1 1) 

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt 	pg/kg ds 	<0.1 i) 	<0.1 I) 
 

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) 	pg/kg ds 	<0.1 1) 	<0.1 o 

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) 	pg/kg ds 	<0.1 1) 	<0.1 o 

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 ETS) 	pg/kg ds 	<0.1 1)  <0.1 0 

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) 	pg/kg ds 	,<0.1 1) <0.1 0 

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) 	pg!kg ás 	. <0.1 t) 	<0.1 1) 

ds N-methylperfluoroctaansulfonamide 	pg/kg 	<0.1 0 	<0.1 1)  

acetaat (MeFOSRA 

N-ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat pg/kg ds 	<0.1 1) 	,<0.1 1)  

(EtFOSAR) 

perfluoroctaansulfonamide (PFOSR) 	pg/kg ds 	<0.1 1) 	<0.1 ° 

gis- 

Q: door 000 geaccrediteerde verrichting 

A: APOl erkende verrichting 

S: AS 5I013 erkende verrichting 

V: 51.11RE1erkende verrichting 

Eurofins Analytico B.V. 

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 	BNP pgbj22;RAw(r 	e7.111 Eurofins Rnalytico B.V. is 150 14001: 2015 gecertificeerd door TV 
3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 	ISDN:, ie -s,.. 	 ',:.,.3 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVEIM en Dep. Omgeving), 

3770 51 Barneveld NL Site www.eurofins.nl 	BKvICK-'2'.7:ëo':‘jNo-. 	816 g 	en door de overheid van Luxemburg (MEV). 
P.O. Box 459 	E-mail info-env@eurofins.n1 	 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

BTV//VAT ., 	4e3 lilii-3 
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Analysecertificaat 
Uw project/verslagnummer 	1269617 	 Certificaatnummer/Versie 	2019149385/1 
Uw projectnaam 	 Waterbodemsanering "De Kom", ZeeburgeStartdatum 	 14-Oct-2019 
Uw ordernummer 	 417069 	 Rapportagedatum 	 28-Oct-2019/06:33 

Bijlage 	 A,B,C 
Monsternemer 	 Pagina 	 6/6 
Monstermatrix 	 Waterbodem (RS3000) 

Analyse 

N-methylperfluoroctaansulfonamide 
(MeFOSA) 
8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester (8:2 
di PAP) 
som PFOR 

som PFOS  

Eenheid 

pg/kg ds 

pg/kg ds 

pg/kg ds 

pg/kg ds  

	

11 	 12 

	

<0.1 1) 	<0.1 ° 

	

<0.1 1) 	<0.1 ° 

	

0.1 1) 	0.1 1) 
 

	

1) 	 i) 

	

0.1 	0.1 

Nr. Monsteromschrijving 	 Datum monstername 	Monster nr. 
11 MM20.2 Vak 3 PERS 	 09-Oct-2019 00:00 	10979794 
12 MM21.2 Vak 3 PERS 	 09-Oct-2019 00:00 	10979795 

Q: door Ren geaccrediteerde verrichting 

A: APO/ erkende verrichting 

5: as SIKB erkende verrichting 

V: VOOREL erkende verrichting 
Eurofins Analytico B.V. 

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 	BNP Poribas 	 Eurofins Analytico B.V. is 150 14001: 2015 gecertificeerd door TOV 
3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 	IBAN 	 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
P.O. Box 459 	E-mail info-env@eurofins.n1 BI 	 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl 	KvK/Uit No. 09' 	 en door de overheid van Luxemburg (MEV). 

BTW/V: _ 

"1511111111111~ 

Akkoord 
Pr.coMrd. 



eurofins 
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019149385/1 

Pagina 1/2 

Monster nr. Boornr 	Omschrijving 	 Van 	Tot 	Barcode 	Monstername ID/Monsteromsch. 

10979784 MM1-1 	401-2 	 0 	100 	0193265PD 	MM10.2 Slib Haven 4 PFAS 

10979784 MM2-2 	402-2 	 0 	100 	0193103AD 	MM10.2 Slib Haven 4 PFRS 

10979784 MM3-3 	403-2 	 0 	100 	0193091RD 	MM10.2 Slib Haven 4 PFAS 

10979784 MM4-4 	404-2 	 0 	100 	0193254AD 	MM10.2 Slib Haven 4 PFRS 

10979784 MMS-5 	405-2 	 0 	100 	0193258AD 	MM10.2 Slib Haven 4 PFAS 

10979784 MM6-6 	406-2 	 0 	100 	0193261AD 	MM10.2 Slib Haven 4 PFAS 

10979785 MM1-1 	401-4 	 100 	150 	0193263RD 	MM11.2 Slib Haven 4 PFAS 

10979785 MM2-2 	402-4 	 100 	150 	0193267AD 	MM11.2 Slib Haven 4 PFRS 

10979785 MM3-3 	403-4 	 100 	150 	0193090AD 	MM11.2 Slib Haven 4 PFRS 

10979785 MM4-4 	404-4 	 100 	150 	0193250RD 	MM11.2 Slib Haven 4 PFAS 

10979785 MM5-5 	405-4 	 100 	150 	0193260PD 	MM11.2 Slib Haven 4 PFRS 

10979785 MM6-6 	406-4 	 100 	150 	0193255AD 	MM11.2 Slib Haven 4 PFAS 

10979786 MM1-1 	401-6 	 150 	200 	0193264RD 	MM12.2 Slib Haven 4 PFAS 

10979786 MM2-2 	402-6 	 150 	200 	0193266PD 	MM12.2 Slib Haven 4 PFRS 

10979786 MM3-3 	403-6 	 150 	200 	0193099RD 	MM12.2 Slib Haven 4 PFRS 

10979786 MM4-4 	404-6 	 150 	200 	0193102RD 	MM12.2 Slib Haven 4 PFRS 

10979786 MM5-5 	405-6 	 150 	200 	0193256AD 	MM12.2 Slib Haven 4 PFRS 

10979786 MM6-6 	406-6 	 150 	200 	0193259RD 	MM12.2 Slib Haven 4 PFRS 

10979787 MM1-1 

10979787 MM2-2 

10979787 MM3-3 

10979787 MM4-4 

10979787 MM5-5 

10979787 MM6-6  

501-2 	 0 	100 	0193095RD 	MM13.2 Vak 1 PFAS 

502-2 	 0 	100 	0193097RD 	MM13.2 Vak 1 PFRS 

503-2 	 0 	100 	0193101RD 	MM13.2 Vak 1 PFRS 

504-2 	 0 	100 	0193122PD 	MM13.2 Vak 1 PFRS 

505-2 	 0 	100 	0193092PD 	MM13.2 Vak 1 PFRS 

506-2 	 0 	100 	0193098RD 	MM13.2 Vak 1 PFRS 

10979788 MM1-1 	501-4 	 100 	150 	0193105RD 	MM14.2 Vak 1 PFRS 

10979788 MM2-2 	502-4 	 100 	150 	0193094RD 	MM14.2 Vak 1 PFRS 

10979788 MM3-3 	503-4 	 100 	150 	0193100AD 	MM14.2 Vak 1 PFRS 

10979788 MM4-4 	504-4 	 100 	150 	0193117AD 	MM14.2 Vak 1 

10979788 MM5-5 	505-4 	 100 	150 	0193118PD 	MM14.2 Vak 1 

10979788 MM6-6 	506-4 	 100 	150 	0193093RD 	MM14.2 Vak 1 PFRS 

10979789 MM1-1 	501-6 	 150 	200 	0193096RD 	MM15.2 Vak 1 PFRS 

10979789 MM2-2 	502-6 	 150 	200 	0193088RD 	MM15.2 Vak 1 PFAS 

10979789 MM3-3 	503-6 	 150 	200 	0193089PD 	MM15.2 Vak 1 PFRS 

10979789 MM4-4 	504-6 	 150 	200 	0193123PD 	MM15.2 Vak 1 PFRS 

10979789 MM5-5 	505-6 	 150 	200 	0193119PD 	MM15.2 Vak 1 PFRS 

10979789 MM6-6 	506-6 	 150 	200 	0193104RD 	MM15.2 Vak 1 PFRS 

Eurofins PriaIytico B.V. 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 	BNP Paribas S.R. 	 Eurofins Rnalytico B.V. is 150 14001: 2015 gecertificeerd door TV 
3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 	 IBRN 	 en erkend door het Vlaamse Gewest (ovnm en Dep. Omgeving), 
P.O. Box 459 	E-mail info-env@eurofins.n1 	BIC 	 het Brusselse Gewest (BOM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
3770 PL Barneveld NL Site www.eurofins.n1 	KvK/CoC No. 09088623 	en door de overheid van Luxemburg (MEV). 

BTW/VPT No, NL 8043.14.883.1301 
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019149385/1 
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Monster nr. Boornr 	Omschrijving 	 Van 	Tot 	Barcode 	Monstername ID/Monsteromsch. 

	

10979790 MM1-1 	601-2 	 0 	100 	0166118RD 	MM16.2 Vaarweg C PFRS 

	

10979790 MM2-2 	602-2 	 0 	100 	0166124RD 	MM16.2 Vaarweg C PFAS 

	

10979790 MM3-3 	603-2 	 0 	100 	0166136RD 	MM16.2 Vaarweg C PFAS 

	

10979790 MM4-4 	604-2 	 0 	100 	0165961RD 	MM16.2 Vaarweg C PFRS 

	

10979790 MM5-5 	605-2 	 0 	100 	0165957AD 	MM16.2 Vaarweg C PFRS 

	

10979790 MM6-6 	606-2 	 0 	100 	0165951AD 	MM16.2 Vaarweg C PFAS 

	

10979791 MM1-1 	601-4 	 100 	150 	0166133RD 	MM17.2 Vaarweg C PFRS 

	

10979791 MM2-2 	602-4 	 100 	150 	0166138RD 	MM17.2 Vaarweg C PFRS 

	

10979791 MM3-3 	603-4 	 100 	150 	0166128RD 	MM17.2 Vaarweg C PFRS 

	

10979791 MM4-4 	604-4 	 100 	150 	0165954RD 	MM17.2 Vaarweg C PFRS 

	

10979791 MM5-5 	605-4 	 100 	150 	0165953AD 	MM17.2 Vaarweg C PFRS 

	

10979791 MM6-6 	606-4 	 100 	150 	0165948AD 	MM17.2 Vaarweg C PFRS 

	

10979792 MM1-1 	701-2 	 0 	100 	0193419RD 	MM18.2 Vak 2 PFRS 

	

10979792 MM2-2 	702-2 	 0 	100 	0165567RD 	MM18.2 Vak 2 PFRS 

	

10979792 MM3-3 	703-2 	 0 	100 	0165563AD 	MM18.2 Vak 2 PFRS 

	

10979792 MM4-4 	704-2 	 0 	100 	0165963RD 	MM18.2 Vak 2 PFRS 

	

10979792 MM5-5 	705-2 	 0 	100 	0165962RD 	MM18.2 Vak 2 PFRS 

	

10979792 MM6-6 	706-2 	 0 	100 	0165958RD 	MM18.2 Vak 2 PFRS 

10979793 MM1-1 

10979793 MM2-2 

10979793 MM3-3 

10979793 MM4-4 

10979793 MM5-5 

10979793 MM6-6  

701-4 	 100 	135 	0193414RD 	MM19.2 Vak 2 PFAS 

702-4 	 100 	135 	0165570AD 	MM19.2 Vak 2 PFRS 

703-4 	 100 	135 	0165559AD 	MM19.2 Vak 2 PFRS 

704-4 	 100 	135 	0165959RD 	MM19.2 Vak 2 PFAS 

705-4 	 100 	135 	0165965RD 	MM19.2 Vak 2 PFAS 

706-4 	 100 	135 	0165955RD 	MM19.2 Vak 2 PFRS 

10979794 MM1-1 	801-2 	 0 	100 	0165561RD 	MM20.2 Vak 3 PFRS 

10979794 MM2-2 	802-2 	 0 	100 	0193413AD 	MM20.2 Vak 3 PFRS 

10979794 MM3-3 	803-2 	 0 	100 	0165558RD 	MM20.2 Vak 3 PFRS 

10979794 MM4-4 	804-2 	 0 	100 	0165569RD 	MM20.2 Vak 3 PFAS 

10979794 MM5-5 	805-2 	 0 	100 	0193418AD 	MM20.2 Vak 3 PFRS 

10979794 MM6-6 	806-2 	 0 	100 	0193423RD 	MM20.2 Vak 3 PFAS 

10979795 MM1-1 

10979795 MM2-2 

10979795 MM3-3 

10979795 MM4-4 

10979795 MM5-5 

10979795 MM6-6  

801-4 	 100 	135 	0165562AD 	MM21.2 Vak 3 PFAS 

802-4 	 100 	135 	0193416RD 	MM21.2 Vak 3 PERS 

803-4 	 100 	135 	0165557RD 	MM21.2 Vak 3 PERS 

804-4 	 100 	135 	0165565RD 	MM21.2 Vak 3 PFRS 

805-4 	 100 	135 	0193412RD 	MM21.2 Vak 3 PFRS 

806-4 	 100 	135 	0193415RD 	MM21.2 Vak 3 PFRS 

Eurofins Analytico B.V. 
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3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 	 IBRN 	 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), -- :': 
P.O. Box 469 	E-mail info-env@eurafins.n1 	BIC: ' - 	 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl 	KyK/CoC No. 09088623 	en door de overheid van Luxemburg (MEV). 
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019149385/1 

Pagina 1/1 

Opmerking 1) 

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086). 

Eurofins Analytico B.V. 	
3~52~1  

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 	BNP Paribas 	 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TV 
3771 NB Barneveld 	fax +31 (0)34 242 63 99 	IBRN 	 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
P.O. Box 459 	 E-mail info-env@eurofins.n1 	 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (OGRNE-OWD) 
3770 nL Barneveld NL Site www.eurofins.n1 	 KvK/Coe No. 09088623 	 en door de overheid van Luxemburg (MEV). 
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019149385/1 
Pagina 1/1 

Analyse 	 Methode 	Techniek 	 Methode referentie 

PFRS (28) Handelingskader 	 W0004 	Extern 	 Uitbesteding 

Som lineair en vertakte PFOR grond 	W0004 	Extern 	 Uitbesteding 

Som lineair en vertakte PFOS grond 	W0004 	Extern 	 Uitbesteding 

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019. 

Eurofins Analytici:, B.V. 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 	BNP Poribas 9.0 	 Eurofins Analytico B.V. is 150 14001: 2015 gecertificeerd door TDV 
3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 	IBAN 	 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
P.O. Box 459 	 E-mail info-env@eurofins.nl 	BIC 	 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
3770 BL Barneveld NL Site www.eurofins.nl 	 KvK/CoC No. 09088623 	 en door de overheid van Luxemburg (MEV). 

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01 
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Eurofins Analytico B.V. 
T.a. 10.2.e  
Gildeweg 42-48 
3771 NB BARNEVELD 

Uw kenmerk 
Ons kenmerk 
Validatieref. 
Opdrachtverificatiecode: 
Bijlage(n) 

2019149385-1269617 
Project 953542 
953542 certificaat_v1 
GVVTN--A- JJR-YUOM-ESAE 
16 tabellen) + 3 bijlage(n) 
(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie) 

Amsterdam, 27 oktober 2019 

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de 
door u aangeboden monsters. 

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter 
beschikking werden gesteld. 

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins 
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde 
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit 
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de 
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften. 

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw 
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van 
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice. 

Hoogachtend, 
namens Eurofins Omeqam, 

Manager productie 

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Eurofins Omegam B.V. 	 T +31-(0)20-597 66 80 	 IBAN NL 1n70-._  Tw 
H.J.E. Wenckbachweg 120 	 BIC ~: f\--,:: ] 
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com 	BTW rir:NL81'39.67.132.B01 
Nederland 	 "w.eurofins.ril 	 KvK nr. 34215654 
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Omegam 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 953542 
Project omschrijving 	 : 2019149385-1269617 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Monsterreferenties 
6119358 = MM10.2 Slib Haven 4 PFAS:MM1-1(0-1)+MM4-4(0-1)+MM5-5(0-1)+MM2-2(0-1)+MM3-3(0-1)+MM6-6(0-1) 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 	 09/10/2019 
Ontvangstdatum opdracht 	 15/10/2019 
Startdatum 	 15/10/2019 
Monstercode 	 6119358 
Matrix 	 Slib 

Algemeen onderzoek - fysisch 
Q droge stof (asbest verdacht) 	 33,0 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086) 
Opdrachtverificatiecode: GWTN-AJJR-YUOM-ESAE 

	
Ref.: 953542_certificaat_v1 
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ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 953542 
Project omschrijving 	 : 2019149385-1269617 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Monsterreferenties 
6119358 = MM10.2 Slib Haven 4 PFAS:MM1-1(0-1)+MM4-4(0-1)+MM5-5(0-1)+MM2-2(0-1)+MM3-3(0-1)+MM6-6(0-1) 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 	 09/10/2019 
Ontvangstdatum opdracht 	 15/10/2019 
Startdatum 	 15/10/2019 
Monstercode 	 6119358 
Matrix 	 Slib 

Organische parameters - gehalogeneerd 
Perfluorcarbonzuren: 

perfluorbutaanzuur (PFBA) 	pg/kg ds 	< 0,1 
perfluorpentaanzuur (PFPeA) 	pg/kg ds 	< 0,1 
perfluorhexaanzuur (PFHxA) 	pg/kg ds 	< 0,1 
perfluorheptaanzuur (PFHpA) 	pg/kg ds 	< 0,1 
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair pg/kg ds 	< 0,1 
perfluoroctaanzuur (PFOA) 	pg/kg ds 	< 0,1 
vertakt 
perfluornonaanzuur (PFNA) 	pg/kg ds 	< 0,1 
perfluordecaanzuur (PFDeA) 	pg/kg ds 	< 0,1 
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) pg/kg ds 	< 0,1 
perfluordodecaanzuur (PFDoDA) pg/kg ds 	< 0,1 
pert]uortridecaanzuur (PFTrDA) pg/kg ds 	< 0,1 
perfluortetradecaanzuur 	pg/kg ds 	< 0,1 
(PFTeDA) 
perfluorhexadecaanzuur 	pg/kg ds 	< 0,1 
(PFHxDA) 
perfluoroctadecaanzuur (PFODA) pg/kg ds 	< 0,1 

Perfluorsulfonzuren: 
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) pg/kg ds 	< 0,1 
perfluorpentaansulfonzuur 	pg/kg ds 	< 0,1 
(PFPeS) 
perfluorhexaansulfonzuur 	pg/kg ds 	< 0,1 
(PFHxS) 
perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS0g/kg ds 	< 0,1 
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) pg/kg ds 	< 0,1 
lineair 
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) pg/kg ds 	< 0,1 
vertakt 
perfluordecaansulfonzuur (PFDS) pg/kg ds 	< 0,1 

Perfluorverbindingen - precursors: 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 pg/kg ds 	< 0,1 
FTS) 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 pg/kg ds 	< 0,1 
FTS) 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 pg/kg ds 	< 0,1 
FTS) 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur 	lig/kg ds 	< 0,1 
(10:2 FTS) 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086) 
Opdrachtverificatiecode: GWTN-AJJR-YUOM-ESAE 

	
Ref.: 953542_cerfificaat_v1 
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ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 953542 
Project omschrijving 	 : 2019149385-1269617 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Monsterreferenties 
6119358 = MM10.2 Slib Haven 4 PFAS:MM1-1(0-1)+MM4-4(0-1)+MM5-5(0-1)+MM2-2(0-1)+MM3-3(0-1)+MM6-6(0-1) 

	

Opgegeven bemonsteringsdatum : 	 09/10/2019 
Ontvangstdatum opdracht 	• 

	

. 	 15/10/2019 
Startdatum 	 • 

	

. 	 15/10/2019 
Monstercode 	 • 

	

. 	 6119358 
Matrix 	 ' 

	

. 	 Slib 

Perfluorverbindingen - overig: 
N- 	 p g/kg ds 	< 0,1 
methylperfluoroctaansulfonamide 
acetaat (MeFOSAA 
N-ethylperfluoroctaansulfonamide pg/kg ds 	< 0,1 
acetaat (EtFOSAA) 
perfluoroctaansulfonamide 	pg/kg ds 	< 0,1 
(PFOSA) 
N- 	 pg/kg ds 	< 0,1 
methylperfluoroctaansulfonamide 
(MeFOSA) 
8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester pg/kg ds 	< 0,1 
(8:2 diPAP) 

som PFOA 	 pg/kg ds 	 0,1 
som PFOS 	 pg/kg ds 	 0,1 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).  
Opdrachtverificatiecode: GWTN-AJJR-YUOM-ESAE 

	
Ref.: 953542_cerfificaat_vi 
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ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 953542 
Project omschrijving 	 : 2019149385-1269617 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Monsterreferenties 
6116776 = MM11.2 Slib Haven 4 PFAS 
6116777 = MM12.2 Slib Haven 4 PFAS 
6116778 = MM13.2 Vak 1 PFAS 

	

Opgegeven bemonsteringsdatum : 	 09/10/2019 	09/10/2019 	09/10/2019 
Ontvangstdatum opdracht 	. 	 15/10/2019 	15/10/2019 	15/10/2019 
Startdatum 	 • 

	

. 	 15/10/2019 	15/10/2019 	15/10/2019 
Monstercode 	 • 

	

. 	 6116776 	 6116777 	 6116778 
Matrix 	 Slib 	 Slib 	 Slib 

Algemeen onderzoek - fysisch 
Q droge stof % (m/m) 	42 	 39,5 	 34,3 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 
- De met een 'Cr gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086). 
Opdrachtverificatiecode: GWTN-AJJR-YUOM-ESAE Ref.: 953542_certificaat_v1 
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eurofins 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 953542 
Project omschrijving 	 : 2019149385-1269617 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Monsterreferenties 
6116776 = MM11.2 Slib Haven 4 PFAS 
6116777 = MM12.2 Slib Haven 4 PFAS 
6116778 = MM13.2 Vak 1 PFAS 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 	 09/10/2019 	09/10/2019 	09/10/2019 
Ontvangstdatum opdracht 	 15/10/2019 	15/10/2019 	15/10/2019 
Startdatum 	 15/10/2019 	15/10/2019 	15/10/2019 
Monstercode 	 6116776 	 6116777 	 6116778 
Matrix 	 Slib 	 Slib 	 Slib 

Organische parameters - gehalogeneerd 
Perfluorcarbonzuren: 

perfluorbutaanzuur (PFBA) 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
	

< 0,1 
perfluorpentaanzuur (PFPeA) 	pg/kg ds 	< 0,1 

	
< 0,1 	 < 0,1 

perfluorhexaanzuur (PFHxA) 	pg/kg ds 	< 0,1 
	

< 0,1 	 < 0,1 
perfluorheptaanzuur (PFHpA) 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 

	
< 0,1 

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair pg/kg ds 	< 0,1 
	

< 0,1 	 < 0,1 
perfluoroctaanzuur (PFOA) 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 

	
< 0,1 

vertakt 
perfluornonaanzuur (PFNA) 	pg/kg ds 	< 0,1 

	
< 0,1 	 < 0,1 

perfluordecaanzuur (PFDeA) 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
	

< 0,1 
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) pg/kg ds 	< 0,1 

	
< 0,1 	 < 0,1 

perfluordodecaanzuur (PFDoDA) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
	

< 0,1 
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
perfluortetradecaanzuur 	pg/kg ds 	< 0,1 

	
< 0,1 	 < 0,1 

(PFTeDA) 
perfluorhexadecaanzuur 	pg/kg ds 	< 0,1 

	
< 0,1 	 < 0,1 

(PFHxDA) 
perfluoroctadecaanzuur (PFODA) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 

Perfluorsulfonzuren: 
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 

	
< 0,1 

perfluorpentaansulfonzuur 	pg/kg ds 	< 0,1 
	

< 0,1 	 < 0,1 
(PFPeS) 
perfluorhexaansulfonzuur 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
(PFHxS) 
perfluorheptaansulfonzuur(PFHp4g/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 

	
< 0,1 

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) pg/kg ds 	< 0,1 
	

< 0,1 	 < 0,1 
lineair 
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
vertakt 
perfluordecaansulfonzuur (PFDS) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 

	
< 0,1 

Perfluorverbindingen - precursors: 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 

	
< 0,1 

FTS) 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 

	
< 0,1 

FTS) 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
FTS) 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur 	pg/kg ds 	< 0,1 

	
< 0,1 	 < 0,1 

(10:2 FTS) 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 
- De met een 	gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086). 
Opdrachtverificatiecode: GWTN-AJJR-YUOM-ESAE 

	
Ref.: 953542_certificaat_v1 
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ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 953542 
Project omschrijving 	 : 2019149385-1269617 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Monsterreferenties 
6116776 = MM11.2 Slib Haven 4 PFAS 
6116777 = MM12.2 Slib Haven 4 PFAS 
6116778 = MM13.2 Vak 1 PFAS 

	

Opgegeven bemonsteringsdatum : 	 09/10/2019 	09/10/2019 	09/10/2019 
Ontvangstdatum opdracht 	• 

	

. 	 15/10/2019 	15/10/2019 	15/10/2019 
Startdatum 	 • 

	

. 	 15/10/2019 	15/10/2019 	15/10/2019 
Monstercode 	 : 	 6116776 	 6116777 	 6116778 
Matrix 	 • 

	

. 	 Slib 	 Slib 	 Slib 
Perfluorverbindingen - overig: 

N- 	 pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
methylperfluoroctaansulfonamide 
acetaat (MeFOSAA 
N-ethylperfluoroctaansulfonamide pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
acetaat (EtFOSAA) 
perfluoroctaansulfonamide 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
(PFOSA) 
N- 	 pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
methylperfluoroctaansulfonannide 
(MeFOSA) 
8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
(8:2 diPAP) 

som PFOA 	 pg/kg ds 	 0,1 	 0,1 	 0,1 
som PFOS 	 pg/kg ds 	 0,1 	 0,1 	 0,1 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.  
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).  
Opdrachtverificatiecode: GWTN-AJJR-YUOM-ESAE 

	
Ref.: 953542_certificaat_v1 
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ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 953542 
Project omschrijving 	 : 2019149385-1269617 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Monsterreferenties 
6116779 = MM14.2 Vak 1 PFAS 
6116780 = MM15.2 Vak 1 PFAS 
6116781 = MM16.2 Vaarweg C PFAS 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 	 09/10/2019 	09/10/2019 	09/10/2019 
Ontvangstdatum opdracht 	• . 	 15/10/2019 	15/10/2019 	15/10/2019 
Startdatum 	 • • 15/10/2019 	15/10/2019 	15/10/2019 
Monstercode 

	

	 6116779 	 6116780 	 6116781 : 
Matrix 	 • • Slib 	 Slib 	 Slib 
Algemeen onderzoek - fysisch 
Q droge stof 
	

% (m/m) 	40,7 
	

41,7 	 39,2 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086). 
Opdrachtverificatiecode: GWTN-AJJR-YUOM-ESAE 

	
Ref.: 953542_certificaat_v1 



Omegam IfStEM 
fivA 

Tabel 8 van 16 

• *.g.:eurofins 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 953542 
Project omschrijving 	 : 2019149385-1269617 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Monsterreferenties 
6116779 = MM14.2 Vak 1 PFAS 
6116780 = MM15.2 Vak 1 PFAS 
6116781 = MM16.2 Vaarweg C PFAS 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 	 09/10/2019 	09/10/2019 	09/10/2019 
Ontvangstdatum opdracht 	 15/10/2019 	15/10/2019 	15/10/2019 
Startdatum 	 15/10/2019 	15/10/2019 	15/10/2019 
Monstercode 	 6116779 	 6116780 	 6116781 
Matrix 	 Slib 	 Slib 	 Slib 

Organische parameters - gehalogeneerd 
Perfluorcarbonzuren: 

perfluorbutaanzuur (PFBA) 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
perfluorpentaanzuur (PFPeA) 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
perfluorhexaanzuur (PFHxA) 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
perfluorheptaanzuur (PFHpA) 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
perfluoroctaanzuur (PFOA) 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
vertakt 
perfluornonaanzuur (PFNA) 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
perfluordecaanzuur (PFDeA) 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
perfluordodecaanzuur (PFDoDA) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
perfluortetradecaanzuur 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
(PFTeDA) 
perfluorhexadecaanzuur 	Jg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
(PFHxDA) 
perfluoroctadecaanzuur (PFODA) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 

Perfluorsulfonzuren: 
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
perfluorpentaansulfonzuur 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
(PFPeS) 
perfluorhexaansulfonzuur 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
(PFHxS) 
perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS0g/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
lineair 
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
vertakt 
perfluordecaansulfonzuur (PFDS) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 

Perfluorverbindingen - precursors: 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 pg/kg ds 	< 11,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
FTS) 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
FTS) 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
FTS) 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
(10:2 FTS) 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086). 
Opdrachtverificatiecode: GWTN-AJJR-YUOM-ESAE 

	
Ref.: 953542_certificaat vl 
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ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 953542 
Project omschrijving 	 : 2019149385-1269617 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Monsterreferenties 
6116779 = MM14.2 Vak 1 PFAS 
6116780 = MM15.2 Vak 1 PFAS 

• 6116781 = MM16.2 Vaarweg C PFAS 

	

Opgegeven bemonsteringsdatum : 	 09/10/2019 	09/10/2019 	09/10/2019 
Ontvangstdatum opdracht 	• 

	

. 	 15/10/2019 	15/10/2019 	15/10/2019 
Startdatum 	 • 

	

. 	 15/10/2019 	15/10/2019 	15/10/2019 
Monstercode 	 • 

	

. 	 6116779 	 6116780 	 6116781 
Matrix 	 • 

	

. 	 Slib 	 Slib 	 Slib 
Perfluorverbindingen - overig: 

N- 	 pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
methylperfluoroctaansulfonamide 
acetaat (MeFOSAA 
N-ethylperfluoroctaansulfonamide pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
acetaat (EtFOSAA) 
perfluoroctaansulfonamide 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
(PFOSA) 
N- 	 pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
methylperfluoroctaansulfonamide 
(MeFOSA) 
8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
(8:2 diPAP) 

som PFOA 	 pg/kg ds 	 0,1 	 0,1 	 0,1 
som PFOS 	 pg/kg ds 	 0,1 	 0,1 	 0,1 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086) 
Opdrachtverificatiecode: GWTN-AJJR-YUOM-ESAE 

	
Ref.: 953542_certificaat_v1 
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ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 953542 
Project omschrijving 	 : 2019149385-1269617 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Monsterreferenties 
6116782 = MM17.2 Vaarweg C PFAS 
6116783 = MM18.2 Vak 2 PFAS 
6116784 = MM19.2 Vak 2 PFAS 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 	 09/10/2019 	09/10/2019 	09/10/2019 
Ontvangstdatum opdracht 	. 	 15/10/2019 	15/10/2019 	15/10/2019 
Startdatum 	 • . 	 15/10/2019 	15/10/2019 	15/10/2019 
Monstercode 	 6116782 	 6116783 	 6116784 
Matrix 	 Slib 	 Slib 	 Slib 

Algemeen onderzoek - fysisch 
Q droge stof 
	

(m/m) 	40,7 	 38,5 	 41,4 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086). 
Opdrachtverificatiecode: GWTN-AJJR-YUOM-ESAE 

	
Ref.: 953542_certificaat_v1 
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titi eurofins 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 953542 
Project omschrijving 	 : 2019149385-1269617 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Monsterreferenties 
6116782 = MM17.2 Vaarweg C PFAS 
6116783 = MM18.2 Vak 2 PFAS 
6116784 = MM19.2 Vak 2 PFAS 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 	 09/10/2019 	09/10/2019 	09/10/2019 
Ontvangstdatum opdracht 	 15/10/2019 	15/10/2019 	15/10/2019 
Startdatum 	 15/10/2019 	15/10/2019 	15/10/2019 
Monstercode 	 6116782 	 6116783 	 6116784 
Matrix 	 Slib 	 Slib 	 Slib 

Organische parameters - gehalogeneerd 
Perfluorcarbonzuren: 

perfluorbutaanzuur (PFBA) 	pg/kg ds 
perfluorpentaanzuur (PFPeA) 	pg/kg ds 
perfluorhexaanzuur (PFHxA) 	pg/kg ds 
perfluorheptaanzuur (PFHpA) 	pg/kg ds 
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair pg/kg ds 
perfluoroctaanzuur (PFOA) 	pg/kg ds 
vertakt 
perfluornonaanzuur (PFNA) 	pg/kg ds 
perfluordecaanzuur (PFDeA) 	pg/kg ds 
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) pg/kg ds 
perfluordodecaanzuur (PFDoDA) pg/kg ds 
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) pg/kg ds 
perfluortetradecaanzuur 	pg/kg ds 
(PFTeDA) 
perfluorhexadecaanzuur 	pg/kg ds 
(PFHxDA) 
perfluoroctadecaanzuur (PFODA) pg/kg ds 

Perfluorsuffonzuren: 
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) pg/kg ds 
perfluorpentaansulfonzuur 	pg/kg ds 
(PFPeS) 
perfluorhexaansulfonzuur 	pg/kg ds 
(PFHxS) 
perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS0g/kg ds 
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) pg/kg ds 
lineair 
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) pg/kg ds 
vertakt 
perfluordecaansulfonzuur (PFDS) pg/kg ds 

Perfluorverbindingen - precursors: 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 pg/kg ds 
FTS) 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 pg/kg ds 
FTS) 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 pg/kg ds 
FTS) 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur 	pg/kg ds 
(10:2 FTS) 

< 0,1 	 < 0,1 
	

< 0,1 
< 0,1 
	

< 0,1 	 < 0,1 
< 0,1 
	

< 0,1 
	

< 0,1 
< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
< 0,1 
	

< 0,1 	 < 0,1 
< 0,1 	 < 0,1 

	
< 0,1 

< 0,1 
	

< 0,1 	 < 0,1 
< 0,1 	 < 0,1 

	
< 0,1 

< 0,1 
	

< 0,1 	 < 0,1 
< 0,1 	 < 0,1 

	
< 0,1 

< 0,1 
	

< 0,1 	 < 0,1 
< 0,1 
	

< 0,1 
	

< 0,1 

< 0,1 
	

< 0,1 	 < 0,1 

< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 

< 0,1 	 < 0,1 
	

< 0,1 
< 0,1 
	

< 0,1 	 < 0,1 

< 0,1 
	

< 0,1 	 < 0,1 

< 0,1 	 < 0,1 
	

< 0,1 
< 0,1 
	

< 0,1 	 < 0,1 

< 0,1 
	

< 0,1 	 < 0,1 

< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 

< 0,1 	 < 0,1 
	

< 0,1 

< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 

< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 

< 0,1 
	

< 0,1 	 < 0,1 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 
- De met een 'Cl' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086). 
Opdrachtverificatiecode: GWTN-AJJR-YUOM-ESAE 

	
Ref.: 953542_cerfificaaty1 
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ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 953542 
Project omschrijving 	 : 2019149385-1269617 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Monsterreferenties 
6116782 = MM17.2 Vaarweg C PFAS 
6116783 = MM18.2 Vak 2 PFAS 
6116784 = MM19.2 Vak 2 PFAS 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 	 09/10/2019 	09/10/2019 	09/10/2019 
Ontvangstdatum opdracht 	. 	 15/10/2019 	15/10/2019 	15/10/2019 
Startdatum 	 15/10/2019 	15/10/2019 	15/10/2019 
Monstercode 	 6116782 	 6116783 	 6116784 
Matrix 	 Slib 	 Slib 	 Slib 

Perfluorverbindingen - overig: 
N- 	 pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
methylperfluoroctaansulfonamide 
acetaat (MeFOSAA 
N-ethylperfluoroctaansulfonamide pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
acetaat (EtFOSAA) 
perfluoroctaansulfonamide 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
(PFOSA) 
N- 	 iJg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
methylperfluoroctaansulfonamide 
(MeFOSA) 
8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 	 < 0,1 
(8:2 diPAP) 

som PFOA 	 pg/kg ds 	 0,1 	 0,1 
	

0,1 
som PFOS 	 pg/kg ds 	 0,1 	 0,1 

	
0,1 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086). 
Opdrachtverificatiecode: GWTN-AJJR-YUOM-ESAE 

	
Ref.: 953542_certificaat_v1 
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Omegam 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 953542 
Project omschrijving 	 : 2019149385-1269617 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Monsterreferenties 
6116785 = MM20.2 Vak 3 PFAS 
6116786 = MM21.2 Vak 3 PFAS 

	

Opgegeven bemonsteringsdatum : 	 09/10/2019 	09/10/2019 
Ontvangstdatum opdracht 	• 

	

. 	 15/10/2019 	15/10/2019 
Startdatum 	 • 

	

. 	 15/10/2019 	15/10/2019 
Monstercode 	 • 

	

. 	 6116785 	 6116786 
Matrix 	 • 

	

. 	 Slib 	 Slib 

Algemeen onderzoek - fysisch 
Q droge stof 	 % (m/m) 	 44 	 44,2 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086). 
Opdrachtverificatiecode: GWTN-AJJR-YUOM-ESAE 

	
Ref.: 953542_certificaat_v1 



Omegam IttilII 
(NA I OB 

Tabel 14 van 16 

J% eurofins 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 953542 
Project omschrijving 	 : 2019149385-1269617 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Monsterreferenties 
6116785 = MM20.2 Vak 3 PFAS 
6116786 = MM21.2 Vak 3 PFAS 

	

Opgegeven bemonsteringsdatum : 	 09/10/2019 	09/10/2019 
Ontvangstdatum opdracht 	 15/10/2019 	15/10/2019 
Startdatum 	 • 

	

. 	 15/10/2019 	15/10/2019 
Monstercode 	 • 

	

. 	 6116785 	 6116786 
Matrix 	 • 

	

. 	 Slib 	 Slib 

Organische parameters - gehalogeneerd 
Perfluorcarbonzuren: 

perfluorbutaanzuur (PFBA) 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
perfluorpentaanzuur (PFPeA) 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
perfluorhexaanzuur (PFHxA) 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
perfluorheptaanzuur (PFHpA) 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
perfluoroctaanzuur (PFOA) 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
vertakt 
perfluornonaanzuur (PFNA) 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
perfluordecaanzuur (PFDeA) 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
perfluordodecaanzuur (PFDoDA) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
perfluortetradecaanzuur 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
(PFTeDA) 
perfluorhexadecaanzuur 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
(PFHxDA) 
perfluoroctadecaanzuur (PFODA) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 

Perfluorsulfonzuren: 
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
perfluorpentaansulfonzuur 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
(PFPeS) 
perfluorhexaansulfonzuur 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
(PFHxS) 
perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS0g/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
lineair 
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
vertakt 
perfluordecaansulfonzuur (PFDS) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 

Perfluorverbindingen - precursors: 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
FTS) 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
FTS) 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
FTS) 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
(10:2 FTS) 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086). 
Opdrachtverificatiecode: GWTN-AJJR-YUOM-ESAE 

	
Ref.: 953542_certificaat_v1 
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Omegam 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 953542 
Project omschrijving 	 : 2019149385-1269617 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Monsterreferenties 
6116785 = MM20.2 Vak 3 PFAS 
6116786 = MM21.2 Vak 3 PFAS 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 	 09/10/2019 	09/10/2019 
Ontvangstdatum opdracht 	. 	 15/10/2019 	15/10/2019 
Startdatum 	 15/10/2019 	15/10/2019 
Monstercode 	 6116785 	 6116786 
Matrix 	 Slib 	 Slib 

Perfluorverbindingen - overig: 
N- 	 pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
methylperfluoroctaansulfonamide 
acetaat (MeFOSAA 
N-ethylperfluoroctaansulfonannide pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
acetaat (EtFOSAA) 
perfluoroctaansulfonamide 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
(PFOSA) 
N- 	 pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
methylperfluoroctaansulfonamide 
(MeFOSA) 
8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
(8:2 diPAP) 

som PFOA 	 pg/kg ds 	 0,1 	 0,1 
som PFOS 	 pg/kg ds 	 0,1 	 0,1 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086). 
Opdrachtverificatiecode: GWTN-AJJR-YUOM-ESAE 

	
Ref.: 953542_cerfificaat_v1 
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ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 953542 
Project omschrijving 	 : 2019149385-1269617 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Opmerkingen m.b.t. analyses 

Opmerking(en) algemeen 

Kwantificering van vertakte PFOS/PFOA is gebaseerd op DIN 38414-14. 

Sommatie van concentraties voor groepsparameters 
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3. 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Opdrachtverificatiecode: GWTN-AJJR-YUOM-ESAE 	 Ref.: 953542_certificaat_v1 
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ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 953542 
Project omschrijving 	 : 2019149385-1269617 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Barcodeschema's 

Monstercode Uw referentie 	 monster 	diepte 	barcode 

6119358 	MM10.2 Slib Haven 4 PFAS:MM1-1(0-1)+MM4-4(0-1)+ MM1-1 	 0-1 	0193265AD 
MM5-5(0-1)+MM2-2(0-1)+MM3-3(0-1)+MM6-6(0-1) 	MM4-4 	 0-1 	0193254AD 

	

MM5-5 	 0-1 	0193258AD 

	

MM2-2 	 0-1 	0193103AD 

	

MM3-3 	 0-1 	0193091AD 

	

MM6-6 	 0-1 	0193261AD 

6116776 	MM11.2 Slib Haven 4 PFAS MM6-6 	 1-1.5 	0193255AD 
MM3-3 	 1-1.5 	0193090AD 
MM4-4 	 1-1.5 	0193250AD 
MM1-1 	 1-1.5 	0193263AD 
MM2-2 	 1-1.5 	0193267AD 
MM5-5 	 1-1.5 	0193260AD 

6116777 	MM12.2 Slib Haven 4 PFAS MM5-5 	 1.5-2 	0193256AD 
MM3-3 	 1.5-2 	0193099AD 
MM2-2 	 1.5-2 	0193266AD 
MM6-6 	 1.5-2 	0193259AD 
MM1-1 	 1.5-2 	0193264AD 
MM4-4 	 1.5-2 	0193102AD 

6116778 	MM13.2 Vak 1 PFAS MM1-1 	 0-1 	0193095AD 
MM4-4 	 0-1 	0193122AD 
MM3-3 	 0-1 	0193101AD 
MM5-5 	 0-1 	0193092AD 
MM2-2 	 0-1 	0193097AD 
MM6-6 	 0-1 	0193098AD 

6116779 	MM14.2 Vak 1 PFAS MM4-4 	 1-1.5 	0193117AD 
MM1-1 	 1-1.5 	0193105AD 
MM6-6 	 1-1.5 	0193093AD 
MM3-3 	 1-1.5 	0193100AD 
MM2-2 	 1-1.5 	0193094AD 
MM5-5 	 1-1.5 	0193118AD 

6116780 	MM15.2 Vak 1 PFAS MM5-5 	 1.5-2 	0193119AD 
MM2-2 	 1.5-2 	0193088AD 
MM6-6 	 1.5-2 	0193104AD 
MM1-1 	 1.5-2 	0193096AD 
MM3-3 	 1.5-2 	0193089AD 
MM4-4 	 1.5-2 	0193123AD 

6116781 	MM16.2 Vaarweg C PFAS MM3-3 	 0-1 	0166136AD 
MM1-1 	 0-1 	0166118AD 
MM4-4 	 0-1 	0165961AD 
MM6-6 	 0-1 	0165951AD 
MM2-2 	 0-1 	0166124AD 
MM5-5 	 0-1 	0165957AD 

6116782 	MM17.2 Vaarweg C PFAS MM3-3 	 1-1.5 	0166128AD 
MM1-1 	 1-1.5 	0166133AD 
MM6-6 	 1-1.5 	0165948AD 
MM2-2 	 1-1.5 	0166138AD 
MM5-5 	 1-1.5 	0165953AD 
MM4-4 	 1-1.5 	0165954AD 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Opdrachtverificatiecode: GWTN-AJJR-YUOM-ESAE 	 Ref.: 953542_cerfificaat_vt 
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ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 953542 
Project omschrijving 	 : 2019149385-1269617 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

6116783 	MM18.2 Vak 2 PFAS MM3-3 	 0-1 	0165563AD 
MM4-4 	 0-1 	0165963AD 
MM2-2 	 0-1 	0165567AD 
MM5-5 	 0-1 	0165962AD 
MM6-6 	 0-1 	0165958AD 
MM1-1 	 0-1 	0193419AD 

6116784 	MM19.2 Vak 2 PFAS MM1-1 	 1-1.35 	0193414AD 
MM4-4 	 1-1.35 	0165959AD 
MM2-2 	 1-1.35 	0165570AD 
MM3-3 	 1-1.35 	0165559AD 
MM5-5 	 1-1.35 	0165965AD 
MM6-6 	 1-1.35 	0165955AD 

6116785 	MM20.2 Vak 3 PFAS MM5-5 	 0-1 	0193418AD 
MM2-2 	 0-1 	0193413AD 
MM6-6 	 0-1 	0193423AD 
MM3-3 	 0-1 	0165558AD 
MM4-4 	 0-1 	0165569AD 
MM1-1 	 0-1 	0165561AD 

6116786 	MM21.2 Vak 3 PFAS 
	

MM3-3 	 1-1.35 	0165557AD 

	

MM4-4 	 1-1.35 	0165565AD 

	

MM6-6 	 1-1.35 	0193415AD 

	

MM1-1 	 1-1.35 	0165562AD 

	

MM2-2 	 1-1.35 	0193416AD 

	

MM5-5 	 1-1.35 	0193412AD 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Opdrachtverificatiecode: GWTN-AJJR-YUOM-ESAE 	 Ref.: 953542_certificaat_v1 
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Omegam 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 953542 
Project omschrijving 	 : 2019149385-1269617 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Analysemethoden in Slib 
In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze 
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins 
Omegam BV. 

Droge stof (asbest verdacht) 	: Eigen methode 

Analysemethoden in Slib 
In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze 
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins 
Omegam BV. 

Droge stof 	 : Eigen methode 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Opdrachtverificatiecode: GWTN-AJJR-YUOM-ESAE 	 Ref.: 953542_certificaat_v1 



Met vriendelijke groet, 

Eurofins Analytico B.V. 

tinti eurofins 
— a a-iallyticco 

Tauw Nederland BV 
T.a.v 
Postbus 133 
7400 AC DEVENTER 
NETHERLANDS 

Analysecertificaat 

Datum: 15-Nov-2019 

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. 

Certificaatnummer/Versie 	 2019160408/1 
Uw project/verslagnummer 	 1269617 
Uw projectnaam 	 Zeefkrommes_Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburg 
Uw ordernummer 	 418080 
Monster(s) ontvangen 	 07-Oct-2019 

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object. 

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. 
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst. 

Bewaren tot: 
Datum: Naam: 	 Handtekening: 

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. 

Technical Manager 

Eurofins Analytico B.V. 	
9MTMIZSM 

Gildeweg 42-46 	 Tel. +31 (0)34 242 63 00 	BNP Paribas 
3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 	IRAN 
P.O. Box 459 	 E-mail info-env@eurofins.nIBIC 
3770 AL Barneveld NL 	Site www.eurofins.n1 	KvK/CoC No. 09088623 , 

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.1301  

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001:2015 gecertificeerd door TOV 
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV). 
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1269617 
Zeefkrommes_Waterbodemsanering "De 
418080 

Waterbodem (RS3000) 

Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 

Monsternemer 
Monstermatrix 

Certificaatnummer/Versie 
KoStartdatum 

Rapportagedatum 
Bijlage 
Pagina  

2019160408/1 
29-Oct-2019 
15-Nov-2019/14:42 
R,C,D 
1/1 

Analyse 

Bodemkundige analyses 
S 	Droge stof 

S 	Organische stof 

Q 	Gloeirest 

Calciet (CaCO3) 

Calciet (CaCO3) 

Q Korrelgrootte > 2 mm 

Q Korrelgrootte < 2000 pm 

Q Korrelgrootte < 1000 pm 

Q Korrelgrootte < 500 pm 

Q Korrelgrootte < 250 pm 

Q Korrelgrootte < 125 pm 

Q Korrelgrootte < 63 pm 

Q Korrelgrootte < 50 pm 

Q Korrelgrootte < 32 pm 

Q Korrelgrootte < 16 pm 

Q Korrelgrootte < 8 pm 

Q Korrelgrootte < 2 pm 

Q Korrelgrootte < 2 pm (Stokes) 

Fysisch-chemische analyses 
Meettemperatuur (pH-CaCl2) 

Q Zuurgraad (pH-CaCl2)  

	

Eenheid 
	

1 	 2 	 3 	 4 

	

% (m/m) 	39.2 	40.9 	38.5 	37.1 

	

% (m/m) ds 	10.6 	6.8 	9.9 	8.3 

	

% (m/m) ds 	89.3 	90.9 	87.9 	90.1 

	

% (m/m) ds 	22.8 	 9.4 	10.1 	9.8 

	

g/kg ds 	228.2 	94.2 	101.1 	98.1 

	

% (m/m) ds 	0.4 	0.3 

	

% min. delen 	100.0 	100.0 	100.0 	100.0 

	

% min. delen 	99.3 	99.5 	100.0 	100.0 

	

% min. delen 	98.7 	99.0 	99.9 	99.9 

	

% min. delen 	98.1 	98.2 	99.6 	99.8 

	

% min. delen 	97.2 	97.3 	98.8 	99.3 

	

% min. delen 	95.8 	96.2 	97.2 	97.0 

	

% min. delen 	94.0 	94.4 	95.6 	94.0 

	

% min. delen 	86.7 	86.5 	86.4 	83.4 

	

% min. delen 	71.4 	70.8 	68.4 	64.1 

	

% min. delen 	54.6 	55.0 	47.7 	43.7 

	

% min. delen 	18.9 	19.7 	12.5 	11.2 

	

% ds 	2.2 	32.7 	31.2 	22.0 

	

°C 	21 	 21 	 21 	 21 

	

7.6 	7.6 	7.4 	7.1 

Nr. Monsteromschrijving 
1 	Z MM3.1 Slib Haven 1 
2 	Z MM9.1 Slib Haven 3 
3 	Z MM1.1 Slib Haven 1 
4 	Z MM7.1 Slib Haven 3  

Datum monstername 
07-Oct-2019 00:00 
07-Oct-2019 00:00 
07-Oct-2019 00:00 
07-Oct-2019 00:00 

Monster nr. 
11015061 
11015063 
11032403 
11032404 

5: door Rog geaccrediteerde verrichting 
A: APO! erkende verrichting 
5: AS 51101 erkende verrichting 

V: WARE. erkende verrichting 
Eurofins Analytico B.V. 

Akkoord 
Pr.cobrd. 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 	BNP (huik' 
3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 	IBRN 

P.O. Box 459 	E-mail info-env@eurofins.nl 	BIC 
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl 	KvK/COC No. 0 

BTW/V 

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. r"?4zzli« 
Eurofins Analytico B.V. is 150 14001: 2015 gecertificeerd door TOV ‘,„..11%;›,:\ 
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 	TESTEN 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

RvA L010 en door de overheid von Luxemburg (MEV). 
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Bijlage (R) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019160408/1 

Pagina 1/1 

Monster nr. Boornr 	Omschrijving 	 Van 	Tot 	Barcode 	Monstername ID/Monsteromsch. 

11015061 MM1-1 	101-5 	 150 	200 	3343341RR 	Z MM3.1 Slib Haven 1 

11015061 MM2-2 	102-5 	 150 	200 	3343320RR 	Z MM3.1 Slib Haven 1 

11015061 MM3-3 	103-5 	 150 	200 	3343337RR 	Z MM3.1 Slib Haven 1 

11015061 MM4-4 	104-5 	 150 	200 	3343344RR 	Z MM3.1 Slib Haven 1 

11015061 MM5-5 	105-5 	 150 	200 	3343318AR 	Z MM3.1 Slib Haven 1 

11015061 MM6-6 	106-5 	 150 	200 	3343047RR 	Z MM3.1 Slib Haven 1 

11015063 MM1-1 	301-5 	 150 	200 	3343037RR 	Z MM9.1 Slib Haven 3 

11015063 MM2-2 	302-5 	 150 	200 	3343051RR 	Z MM9.1 Slib Haven 3 

11015063 MM3-3 	303-5 	 150 	200 	3343040RR 	Z MM9.1 Slib Haven 3 

11015063 MM4-4 	304-5 	 150 	200 	3343049RFI 	Z MM9.1 Slib Haven 3 

11015063 MM5-5 	305-5 	 150 	200 	0537717247 	Z MM9.1 Slib Haven 3 

11015063 MM6-6 	306-5 	 150 	200 	0537717251 	Z MM9.1 Slib Haven 3 

11032403 	 0904179602 	Z MM1.1 Slib Haven 1 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 
3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 	E-mail info-env@eurofins.n1 
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.n1  

BNP Paribas 

BIC 
KvK/CoC No. 09088623 
BTW/VET No. NL 8043.14.883.B01  

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TOV 
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVEN en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV). 
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019160408/1 
Pagina 1/1 

Analyse 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 
	

W0104 

Organische stof (gloeiverlies) 
	

W0109 

Calciet (CaCO3) 
	

W0177 

Korrelgrootte > 2 mm (natzeving) 
	

W0105 

Korrelgrootte (fractie < 2000 pm) 
	

W0174 

Korrelgrootte (fractie < 1000 pm) 
	

W0174 

Korrelgrootte (fractie < 500 pm) 
	

W0174 

Korrelgrootte (fractie < 250 pm) 
	

W0174 

Korrelgrootte (fractie < 125 pm) 
	

W0174 

Korrelgrootte < 63 pm (MD) laser 	W0174 

Korrelgrootte (fractie < 50 pm) 
	

W0174 

Korrelgrootte < 32 pm (minerale 	W0174 

delen) 

Korrelgrootte < 16 pm (minerale 	W0174 

delen) 

Korrelgrootte (fractie < 8 pm) 
	

W0174 

Korrelgrootte < 2 pm (lutum) 
	

W0174 

(minerale delen) 

Korrelgrootte (fractie < 2 pm) 
	

W0174 

Fysisch-chemische analyses 

Zuurgraad (pH-CaCl2) 
	

W0524  

Gravimetrie 

Gravimetrie 

Volumetrisch 

Zeven 

Laserdiffractie 

Laserdiffractie 

Laserdiffractie 

Laserdiffractie 

Laserdiffractie 

Laserdiffractie 

Laserdiffractie 

Laserdiffractie 

Laserdiffractie 

Laserdiffractie 

Laserdiffractie 

Laserdiffractie 

Potentiometrie 

Cf. pb 3210-1 en cf. NEN-EN 15934 

Cf. 3210-2a/b en cf. NEN 5754/EN 12879 

Gw. NEN-EN-ISO 10693 

Cf. NEN 5753 

Cf. ISO 13320-1 

Cf. ISO 13320-1 

Cf. ISO 13320-1 

Cf. ISO 13320-1 

Cf. ISO 13320-1 

Cf. 150 13320-1 

Cf. ISO 13320-1 

Cf. ISO 13320-1 

Cf. ISO 13320-1 

Cf. ISO 13320-1 

Cf. ISO 13320-1 

Cf. ISO 13320-1 

Cf. NEN-ISO 10390 

Methode 	Techniek 
	

Methode referentie 

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019. 

~1111131  

~MI 

BNP P 
	

Eurofins Rnalytico B.V. is HO 14001: 2015 gecertificeerd door TOV 

IBR 	 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVRM en Dep. Omgeving), 

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

KvK/COC No 	 en door de overheid van Luxemburg (MEV). 

BTW 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 

3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 

P.O. Box 459 	E-mail info-env@eurofins.nl  

3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl  
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Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2019160408/1 

Pagina 1/1 

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 
monsters of analyses moaeliik hebben beinvloed. 

Analyse 

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden. 

Organische stof 

Korrelgrootte < 2 pm 

Korrelgrootte < 2 pm (Stokes) 

Monster nr. 

11015060 

11015061 

11015062 

11015063 

11032403 

11032404 

11015061 

11015063 

11032403 

11032404 

11015061 

11015063 

11032403 

11032404 

Eurofins Analytico B.V. 	
~14-kWrg 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 	BNP PoribXts;:f17-  • 	 Eurofins Roalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door Til,/ 
3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 	I090:': 	 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVRM en Dep. Omgeving), 
P.O. Box 459 	 E-mail info-env@eurofins.n1 	BIC: 	 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.n1 	 KvK/COC No. 09088623 	 en door de overheid van Luxemburg (MEV). 

BTW/VAT NO. NL 8043.14.883.001 



Met vriendelijke groet, X5 

I) 
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Eurofins Rnalytico B.V. 

Ceurofins 
— EtnaLlytico® 

TAUW B.V. 

Postbus 133 
7400 AC DEVENTER 

Analysecertificaat 

Datum: 05-Nov-2019 

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. 

Certificaatnummer/Versie 
Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Monster(s) ontvangen  

2019162229/1 
1269617 
Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland 
418245 
30-Oct-2019 

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object. 

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. 
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst. 

Bewaren tot: 
Datum: 	 Naam: 	 Handtekening: 

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. 

, 02 
Technical Manager 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 42-46 
3771 NB Barneveld 
P.O. Box 459 
3770 AL Barneveld NL  

Tel. +31 (0)34 242 63 00 	BNP Paribas S.A 13 2 e 
Fax +31 (0)34 242 63 99 	IBRN 
E-mail info-env@eurofins.nl  BIC: 
Site www.eurofins.n1 	KvK/CoC No. 09088623 

BTW/VAT No. Nl. 8043.14.883-B01  

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TfiV 
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV). 
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<>Aster nr. 

;:*>%eurofins 
- analytico 

Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer 	1269617 	 Certificaatnummer/Versie 	2019162229/1 
Uw projectnaam 	 Waterbodemsanering "De Kom", ZeeburgeiStartdatum 	 31-Oct-2019 
Uw ordernummer 	 418245 	 Rapportagedatum 	 05-Nov-2019/10:59 

Bijlage 	 A,B,C 
Monsternemer 	 Pagina 	 1/3 
Monstermatrix 	 Waterbodem (AS3000) 

Analyse 
	 Eenheid 

	1 	2 

Bodemkundige analyses 

S 	Droge stof 
	

% (m/m) 	37.1 	36.3 

S 	Organische stof 
	

% (m/m) ds 	6.0 	7.3 

Q 	Gloeirest 
	

% (m/m) ds 	91.3 	89.8 

S 	Korrelgrootte < 2 pm 
	 % (m/m) ds 	38.4 	41.1 

Metalen 

S Arseen (As) 	 mg/kg ds 	25 	18 

S 	Cadmium (Cd) 	 mg/kg ds 	0.68 	0.35 

S Chroom (Cr) 	 mg/kg ds 	60 	50 

S Koper (Cu) 	 mg/kg ds 	33 	20 

S Kwik (Hg) 	 mg/kg ds 	0.45 	0.24 

S 	Nikkel (Ni) 	 mg/kg ds 	39 	35 

S Lood (Pb) 	 mg/kg ds 	78 	56 

S Zink (Zn) 	 mg/kg ds 	230 	130 

S 	Barium (Ba) 	 mg/kg ds 	110 	57 

S 	Kobalt (Co) 	 mg/kg ds 	14 	12 

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

Minerale olie 

Minerale olie (C10-C12) 	 mg/kg ds 	5.0 	<3.0 

Minerale olie (C12-C16) 	 mg/kg ds 	17 	<5.0 

Minerale olie (C16-C21) 	 mg/kg ds 	29 	6.6 

Minerale olie (C21-C30) 	 mg/kg ds 	84 	35 

Minerale olie (C30-C35) 	 mg/kg ds 	48 	24 

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

S 	Minerale olie totaal (C10-C40) 	 200 	75 

Chromatogram olie (GC) 	 Zie bijl. 	Zie bijl. 

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB 

S 	alfa-HCH 	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

S 	beta-HCH 
	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

S 	gamma-HCH 
	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

Nr. Monsteromschrijving 
1 	MM22.1 Afsch 
2 MM23.1 Afsch 

. ektS Wa 	Q: door nou geaccrediteerde verrichting 

—k 	al 	5: AS SIKB erkende verrichting 

3a 	 A: APO& erkende verrichting 

cr 	
..a4' 	V: VERREL erkende verrichting 

<;,, 	, Eurofins Analytico B.V. 	
"'behee'• 	

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. rl .1  w 
Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 	BNP Poribos`S.A:. i 0 2.e 	Eurofins Rnalytico B.V. is 150 14001: 2015 gecertificeerd door TV ‘,...I '1/43%,,,X, 
3771 NB Borneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 	IBAN:In2 e 	 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVRM en Dep. Omgeving), 
P.O. Box 459 	E-mail info-env@eurofins.nl  BIC102 e 	1 	, 	 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 	

T0vEAST L010 3770 3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.n1 	KvK/COC No. 09088623 	en door de overheid von Luxemburg (MEV). 
BTW/VAT No:Nl 8043.14.883.80n 



`s)
. ,oktS We 	g: door RvA geaccrediteerd. verrichting 

Z.C, 	 Ai APO. erkende verrichting Si 
-k 	 tO 	5: As  SIK. erkende verrichting 
Cr 0 	•‘4'i 	V: WARE:. erkende verrichting 

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 	

40°%.• 	EI 
/27beh ee. 

Eurofins Rnalytico B.V. 

441:eurofins 
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Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer 	1269617 	 Certificaatnummer/Versie 	2019162229/1 
Uw projectnaam 	 Waterbodemsanering "De Kom", ZeeburgeiStartdatum 	 31-Oct-2019 
Uw ordernummer 	 418245 	 Rapportagedatum 	 05-Nov-2019/10:59 

Bijlage 	 R,B,C 
Monsternemer 	 Pagina 	 2/3 
Monstermatrix 	 Waterbodem (RS3000) 

Analyse 	 Eenheid 	 1 

S 	delta-HCH 	 mg/kg ds 	<0.0010 

S 	Hexachloorbenzeen 	 mg/kg ds 	<0.0010 

S 	Heptachloor 	 mg/kg ds 	<0.0010 

S 	Heptachloorepoxide(cis- of R) 	 mg/kg ds 	<0.0010 

S 	Heptachloorepoxide(trans- of B) 	 mg/kg ds 	<0.0010 

S 	Hexachloorbutadieen 	 mg/kg ds 	<0.0010 

S 	Rldrin 	 mg/kg ds 	<0.0010 

S 	Dieldrin 	 mg/kg ds 	<0.0010 

S 	Endrin 	 mg/kg ds 	<0.0010 

S 	Isodrin 	 mg/kg ds 	<0.0010 

S 	Telodrin 	 mg/kg ds 	<0.0010 

S 	alfa-Endosulfan 	 mg/kg ds 	<0.0010 

Q 	beta-Endosulfan 	 mg/kg ds 	<0.0010 

5 	Endosulfansulfaat 	 mg/kg ds 	<0.0020 

S 	alfa-Chloordaan 	 mg/kg ds 	<0.0010 

S 	gamma-Chloordaan 	 mg/kg ds 	<0.0010 

S 	o, p'-DDT 	 mg/kg ds 	<0.0010 

S 	p,p'-DDT 	 mg/kg ds 	<0.0010 

S 	o,p'-DDE 	 mg/kg ds 	<0.0010 

S 	p,p'-DDE 	 mg/kg ds 	<0.0010 

S 	o,p'-DDD 	 mg/kg ds 	<0.0010 

S 	p,p'-DDD 	 mg/kg ds 	<0.0010 

S 	HCH (som) (factor 0,7) 	 mg/kg ds 	0.0028 

S 	Drins (som) (factor 0,7) 	 mg/kg ds 	0.0021 

S 	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) 	pg/kg ds 	0250014 

S 	DDD (som) (factor 0,7) mg/kg 
	

01.0014 

S 	DDE (som) (factor 0,7) 	 mg/kg ds 	0.0014 

S 	DDT (som) (factor 0,7) 	 mg/kg ds 	0.0014 

S 	DDX (som) (factor 0,7) 	 mg/kg ds 	0.0042 

S 	Chloordaan (som) (factor 0,7) 	 mg/kg ds 	0.0014 

S 	OCB (som) LB (factor 0,7) 	 mg/kg ds 	0.015 

2 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0020 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

0.0028 

0.0021 

0.0014 

0.0014 

0.0014 

0.0014 

0.0042 

0.0014 

0.015 

Datum monstername 
30-Oct-2019 00:00 
30-Oct-2019 00:00' 

Monster nr. 
11021194 
11021195 

Nr. Monsteromschrijving 
1 	MM22.1 Rfsch 
2 MM23.1 Rfsch 

Gildeweg 42-46 	Tel +31 (0)34 242 63 00 	BNP Parib as; 	 Eurofins Rnalytico B.V. is 150 14001: 2015 gecertificeerd door TUV 	Ik\ 
3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 	IBRN 	 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVRM en Dep. Omgeving), 
P.O. Box 459 	E-mail info-env@eurofins.nl  BIC 	 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

TRYSAT:0 3770 FIL Barneveld NL Site www.eurofins.nl 	KvIC/CoC No. 09 	 en door de overheid van Luxemburg (MEV). 
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mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

<0.050 

0.21 

0.058 

0.41 

0.16 

0.19 

0.10 

0.17 

0.19 

0.21 

1.7 

titi eu rofi ns 
- arialytico 

Analysecertificaat 
Uw project/verslagnummer 	1269617 	 Certificaatnummer/Versie 	2019162229/1 
Uw projectnaam 	 Waterbodemsanering "De Kom", ZeeburgeiStartdatum 	 31-Oct-2019 
Uw ordernummer 	 418245 	 Rapportagedatum 	 05-Nov-2019/10:59 

Bijlage 	 A,B,C 
Monsternemer 	 Pagina 	 3/3 
Monstermatrix 	 Waterbodem (RS3000) 

Analyse 	 Eenheid 	1 	 2 

S 	OCB (som) WB (factor 0,7) 	 mg/kg ds 	0.017 I) 	0.017 1)  

S 	Pentachloorbenzeen 	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

Polychloorbifenylen, PCB 

S 	PCB 28 	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

S 	PCB 52 	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

S 	PCB 101 	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

S 	PCB 118 	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

S 	PCB 138 	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

S 	PCB 153 	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

S 	PCB 180 	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

S 	PCB (som 7) (factor 0,7) 	 mg/kg ds 	0.0049 1) 	0.0049 1) 
 

Fenolen 

S 	Pentachloorfenol 	 mg/kg ds 	<0.0030 	<0.0030 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 

S 	Naftaleen 

S 	Fenanthreen 

S 	Anthraceen 

S 	Fluorantheen 

S 	Benzo(a)anthraceen 

S 	Chryseen 

S 	Benzo(k)fluorantheen 

S 	Benzo(a)pyreen 

S 	Benzo(ghi)peryleen 

S 	Indeno(123-cd)pyreen 

S 	PAK VROM (10) (factor 0,7) 

Anorganische verbindingen 

S 	Chloride 

Nr. Monsteromschrijving 

1 	MM22.1 Rfsch 
2 	MM23.1 fifsch  

<0.050 

<0.050 

<0.050 

0.16 

0.062 

<0.050 

<0.050 

0.066 

0.085 

0.094 

0.64 

ster nr. 

1.021194 
20 	.00 	11021195 

mg/kg ds 	730 	1500 

. ,caktiS We 	Q: door RvA geoccrediteerde verrichting 

3 
‹.t. 

	

If 	 A: 1.1004 erkende verrichting 

	

-se 	al 	5: AS S1KB erkende verrichting 
Cr 

	

0 	1V: V/AREI. erkende verrichting 

' ' 2/  behe2: 	 •,.'"‘ 
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019162229/1 

Pagina 1/1 

	

Monster nr. Boornr 	Omschrijving 	 Van 	Tot 	Barcode 	Monstername ID/Monsteromsch. 

	

11021194 MM1-1 	911-1 	 0 	100 	0537716181 	MM22.1 Rfsch 

	

11021194 MM2-2 	912-1 	 0 	100 	0537716184 	MM22.1 Rfsch 

	

11021194 MM3-3 	913-1 	 0 	100 	0537716189 	MM22.1 Rfsch 

	

11021194 MM4-4 	914-1 	 0 	100 	0537716183 	MM22.1 Rfsch 

	

11021194 MM5-5 	915-1 	 0 	100 	0537716223 	MM22.1 Afsch 

	

11021194 MM6-6 	916-1 	 0 	100 	0537716222 	MM22.1 Afsch 

	

11021195 MM1-1 	911-2 	 100 	150 	0537716179 	MM23.1 Rfsch 

	

11021195 MM2-2 	912-2 	 100 	150 	0537716186 	MM23.1 Rfsch 

	

11021195 MM3-3 	913-2 	 100 	150 	0537716192 	MM23.1 Rfsch 

	

11021195 MM4-4 	914-2 	 100 	150 	0537716193 	MM23.1 Rfsch 

	

11021195 MM5-5 	915-2 	 100 	150 	0537716191 	MM23.1 Rfsch 

	

11021195 MM6-6 	916-2 	 100 	150 	0537716217 	MM23.1 Rfsch 

Eurofins Analytico B.V. 
15111211~1 

Eurofins Rnalytico B.V. is 150 14001: 2015 gecertificeerd door Ti:IV 
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVRM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BOM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV). 
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019162229/1 

Pagina 1/1 

Opmerking 1) 

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

Eurofins Analytico B.V. 
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Carotine Analytico B.V. 
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019162229/1 
Pagina 1/1 

Analyse 	 Methode 	Techniek 	 Methode referentie 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 	 W0104 	Gravimetrie 	 Cf. pb 3210-1 en cf. NEN-EN 15934 

Organische stof (gloeiverlies) 	W0109 	Gravimetrie 	 Cf. 3210-2a/b en cf. NEN 5754/EN 12879 

Korrelgrootte < 2 pm (lutum) 	W0173 	Sedimentatie 	 Cf. pb 3210-3 en cf. NEN 5753 
sedimentatie 

Metalen 

Metalen (8) 	 W0423 	ICP-MS 	 Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 
(As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) 	 17294-2 
Barium (Ba) 	 W0423 	ICP-MS 	 Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2 
Kobalt (Co) 	 W0423 	ICP-MS 	 Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2 
Molybdeen (Mo) 	 W0423 	ICP-MS 	 Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2 

Minerale olie 

Minerale Olie (C10-C40) 	 W0202 	GC-FID 	 Cf. pb 3210-6 en cf. NEN 6978 

Chromatogram MO (GC) 	 W0202 	GC-FID 	 Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703 

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB 

OCB (25) 	 W0262 	GC-MS 	 Cf. pb 3220-1 en gw. NEN 6980 

OCB som 111,04/AS3X 	 W0262 	GC-MS 	 Cf. pb 3220-1 en gw. NEN 6980 

Pentachloorbenzeen 	 W0262 	GC-MS 	 Gelijkw. NEN 6980 

Polychloorbifenylen, PCB 

PCB (7) 	 W0262 	GC-MS 
	

Cf. pb 3210-7 en gw. NEN 6980 

Fenolen 

Pentachloorfenol 	 W0267 	GC-MS 	 Cf. pb 3260-1 en gw. NEN-EN 14154 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 

PAK som AS3000/AP04 	 W0271 	GC-MS 	 gw. NEN-ISO 18287 

PAK (10) (VROM) 	 W0271 	GC-MS 	 Cf. pb. 3210-5 & gw. NEN-ISO 18287 

Anorganische verbindingen 

Chloride (ionchromatografie) 	W0504 	Ionchromatografie 	Cf. pb 3240-t2 & cf =NENE ISO 10304-1 

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de ikeetonze erhe: 
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019. 

Eurofins Rnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TOV 
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVRM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV). 
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Met vriendelijke groet, 

Eurofins Analytico B.V. 

Technical Manager 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 42-46 
3771 NB Barneveld 
P.O. Box 459 
3770 AL Barneveld NL 

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TV 
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVRM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid von Luxemburg (MEV). 
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Tauw Nederland BV 
T.a.v 
Postbus 133 
7400 PC DEVENTER 
NETHERLANDS 

Analysecertificaat 

Datum: 13-Nov-2019 

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. 

Certificaatnummer/Versie 	 2019162251/1 
Uw project/verslagnummer 	 1269617 
Uw projectnaam 	 Waterbodemsanering "De Kom", Zeeburgereiland 
Uw ordernummer 	 418246 
Monster(s) ontvangen 	 30-Oct-2019 

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object. 

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. 
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst. 

Bewaren tot: 
Datum: 	 Naam: 	 Handtekening: 

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. 

B 	 ,D801 



Nr. Monsteromschrijving 
1 	MM22.2 Afsch 
2 MM23.2 Afsch 

_ 	,... _. 
Datum monsternamec)nster nr. 
30 OCt-:201p 00 OO 	1 021260 ~-1~~-,- 30=0Ct=,2019 -00':001 	11021261 

:;!."eurofins 
- art a, t i c co ® 

Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer 	1269617 	 Certificaatnummer/Versie 	2019162251/1 
Uw projectnaam 	 Waterbodemsanering "De Kom", ZeeburgeiStartdatum 	 31-Oct-2019 
Uw ordernummer 	 418246 	 Rapportagedatum 	 12-Nov-2019/16:48 

Bijlage 	 A,B,C 
Monsternemer 	 Pagina 	 1/2 
Monstermatrix 	 Waterbodem (AS3000) 

Analyse 	 Eenheid 	 i 	 2 

Extern / Overig onderzoek 
perfluorbutaanzuur (PFBR) 	 pg/kg ds 	<0.1 0 	<0.1 1) 

 

perfluorpentaanzuur (PFPeR) 	 pg/kg ds 	<0.1 0 	<0.1 1)  

perfluorhexaanzuur (PFHxR) 	 pg/kg ds 	<0.1 1) 	<0.1 0 
 

perfluorheptaanzuur (PFHpR) 	 pg/kg ds 	<0.1 1) 

	

pg/kg ds 	

<0.1 1)  

<0.1 ij perfluoroctaanzuur (PFOR) lineair 	 <0.1 0  

ds perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt 	pg/kg 	<0.1 o 	<0.1 1)  

perfluornonaanzuur (PFNA) 	 pg/kg ds 	<0.1 o 	<0.1 1) 
 

perfluordecaanzuur (PFDeR) 	 pg/kg ds 	<0.1 0 	<0.1 o  

perfluorundecaanzuur (PFUnDR) 	 pg/kg ds 	<0.1 0 <0.1 0 

perfluordodecaanzuur (PFDoDR) 	 pg/kg ds 	<0.1 0 <0.1 1) 

ds perfluortridecaanzuur (PFTrDA) 	 pg/kg 	<0.1 1) 	<0.1 1) 
 

ds perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) 	pg/kg 	<0.1 1) 	<0.1 0 
 

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) 	pg/kg ds 	<0.1 1) <0.1 1) 

perfluoroctadecaanzuur (PFODR) 	 pg/kg ds 	<0.1 1) 	<0.1 1.) 
 

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) 	 pg/kg ds 	<0.1 0 	<0.1 0  

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) 	pg/kg ds 	<0.1 1)  <0.1 0 

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) 	pg/kg ds 	<0.1 o 	<0.1 0  

perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS) 	pg/kg ds 	<0.1 0 	<0.1 o  

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair 	pg/kg ds 	0.2 0 	<0.1 1)  

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt 	pg/kg ds 	<0.1 o 	<0.1 0  

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) 	 lig/kg ds 	<0.1 0 	<0.1 0 

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) 	lig/kg ds 	<0.1 o 	<0.1 1) 

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) 	lig/kg ds 	 1)  

	

<0.1 1) 	<0.1  

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) 	Pg!kg0s- 	<0.1 1)  <0.1 0 

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FIS) 	pVh. 	 <0.1 1) 
<0.1 I)  

N-methylperfluoroctaansulfonamide 	pg/kg ds 	<0.1 1) 	<0.1 1) 
 

acetaat (MeFOSAR 
N-ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat pg/kg ds 	<0.1 1) 	<0.1 1)  
(EtFOSAR) 
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) 	iig/kg ds 	<0.1 1) 	<0.1 1)  

Q: door Ren geaccrediteerde verrichting 

A: 0PO4 erkende verrichting 

5: AS SIKB erkende verrichting 

V: VERREL erkende verrichting 

Eurofins Analytico B.V. 
11111111111111111111111111 	

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
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3770 Al Barneveld Nl Site www.eurofins.n1 	KvK/COC No. 	 en door de overheid van Luxemburg (MEV). 
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FJ 	o ster nr. 

1021260 
11021261 

Nr. Monsteromschrijving 
1 MM22.2 Rfsch 
2 MM23.2 Rfsch 

%)::>eurofins 
— analyticc. 

Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer 	1269617 	 Certificaatnummer/Versie 	2019162251/1 
Uw projectnaam 	 Waterbodemsanering "De Kom", ZeeburgeiStartdatum 	 31-Oct-2019 
Uw ordernummer 	 418246 	 Rapportagedatum 	12-Nov-2019/16:48 

Bijlage 	 11,B,C 
Monsternemer 	 Pagina 	 2/2 
Monstermatrix 	 Waterbodem (RS3000) 

Analyse 

N-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSR) 

8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester (8:2 

diPRP) 

som PFOR 

som PFOS  

Eenheid 

kig/kg ds 

pg/kg ds 

pg/kg ds 

pg/kg ds  

1 	2 

<0.1 	<0.1 1)  

<0.1 ° 	<0.1 ') 

0.1 

0.3 ° 

1A.  

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting 	 Akkoord 
A: 0PO4 erkende verrichting 

5: AS SIKB erkende verrichting 
	 Pr.codrd. 

V. ~Aa erkende verrichting 

Eurofins Analytico B.V. 

ECERAMMI 	
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
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Ceurofins 
— rIa1Tyticc ®  

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019162251/1 

Pagina 1/1 

Monster nr. Boornr 	Omschrijving 	 Von 	Tot 	Barcode 	Monstername ID/Monsteromsch. 

11021260 MM1-1 	911-1 	 0 	100 	0166524RD 	MM22.2 Rfsch 

11021260 MM2-2 	912-1 	 0 	100 	0166523RD 	MM22.2 Rfsch 

11021260 MM3-3 	913-1 	 0 	100 	0166518AD 	MM22.2 Rfsch 

11021260 MM4-4 	914-1 	 0 	100 	0166509RD 	MM22.2 Rfsch 

11021260 MM5-5 	915-1 	 0 	100 	0166522RD 	MM22.2 Rfsch 

11021260 MM6-6 	916-1 	 0 	100 	0166526RD 	MM22.2 Rfsch 

11021261 MM1-1 	911-2 
	

100 	150 	0166516RD 	MM23.2 Rfsch 

11021261 MM2-2 	912-2 
	

100 	150 	0166515AD 	MM23.2 Rfsch 

11021261 MM3-3 	913-2 
	

100 	150 	0166512RD 	MM23.2 Rfsch 

11021261 MM4-4 	914-2 
	

100 	150 	0166511RD 	MM23.2 Rfsch 

11021261 MM5-5 	915-2 
	

100 	150 	0166510RD 	MM23.2 Rfsch 

11021261 MM6-6 	916-2 
	

100 	150 	0166525RD 	MM23.2 Rfsch 

Eurofinx Anolytico B.V. 

111~111111 
Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 	BNP Paribas 	 Eurofins Rnalytico B.V. is 150 14001: 2015 gecertificeerd door TOV 
3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 	IBAN 	 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVRM en Dep. Omgeving), 
P.O. Box 459 	E-mail info-env@eurofins.nl  BIC 	 het Brusselse Gewest (DIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl 	KyK/Cot No. 09 	 en door de overheid von Luxemburg (MEV). 

BTW/V: 	 1,6 
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opmerking i) 
Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (1086). 

9 

Eurofins Anolytieci B.V. 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 	BNP Paribas S.R 	 Eurofins Anolytico B.V. is ISO 14001.! 2015 gecertificeerd door TOV 
3778 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 	IBPN 	 en erkend door het Vlaamse Gewest (Ovam en Dep. Omgeving), 
P.O. Box 459 	 E-mail info-env@eurofins.ni 	BIC: 	 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
3770 NL Barneveld NL Site www.eurofins.n1 	 KvK/CoC No. 09088623 	 en door de overheid van Luxemburg (MEV). 

BTW/VRT No. NL 8043.14.883.1301 



e:eurofins 
— Et X1 allyticco 

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019162251/1 
Pagina 1/1 

Analyse 	 Methode 	Techniek 	 Methode referentie 

Extern / Overig onderzoek 

Som lineair en vertakte PFOR grond 	W0004 	Extern 	 Uitbesteding 

Som lineair en vertakte PFOS grond 	W0004 	Extern 	 Uitbesteding 

PFRS (28) Handelingskader 	 W0004 	Extern 	 Uitbesteding 

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019. 

Eurofins Anolytico B.V. 

Gildeweg 42-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 	BNP Poribas S.Ri ' 	 9 	-J Eurofins Rnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TUV 
3771 AB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 	IBRN ' ii 	 ' en erkend door het Vlaamse Gewest (OVRM en Dep. Omgeving), 
P.O. Box 459 	 E-mail info-env@eurofins.nl 	BIG: Vil ic. 	 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
3770 FIL Barneveld NL Site www.eurofins.n1 	 KvK/COC No. 09088623 	 en door de overheid van Luxemburg (MEV). 

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.80 
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Eurofins Analytico B.V. 
T.a.v 
Gildeweg 42-48 
3771 NB BARNEVELD 

Uw kenmerk 
	

2019162251-1269617 
Ons kenmerk 
	

Project 961382 
Validatieref. 	 961382 certificaat v1 
Opdrachtverificatiecode: AQYS-DNOH-WXXZ-NLCR 
Bijlage(n) 
	

4 tabel(len) + 2 bijlage(n) 
(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie) 

Amsterdam, 12 november 2019 

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de 
door u aangeboden monsters. 

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter 
beschikking werden gesteld. 

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins 
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde 
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit 
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de 
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften. 

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw 
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van 
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice. 

Hoogachtend, 
namens Eurofins Omegam, 

Manager productie 

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Eurofins Omegam B.V. 	 T +31-(0)20-597 66 80 
	

IBAN NL 1 .) 
H.J.E. Wenckbachweg 120 

	
BIC 

NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com 
	BTW nr. NL8139.67.132.B01 

Nederland 	 www.eurofins.n1 
	

KvK nr. 34215654 
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Tabel 1 van 4 

Nati eurofins 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 961382 
Project omschrijving 	 : 2019162251-1269617 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Monsterreferenties 
6137284 = MM22.2 Afsch 
6137285 = MM23.2 Afsch 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 	 30/10/2019 	30/10/2019 
Ontvangstdatum opdracht 	 01/11/2019 	01/11/2019 
Startdatum 	 01/11/2019 	01/11/2019 
Monstercode 	 6137284 	 6137285 
Matrix 	 Slib 	 Slib 

Algemeen onderzoek - fysisch 
Q droge stof 	 (m/m) 

	
39,1 	 41,6 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd 
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086). 
Opdrachtverificatiecode: AQYS-DNOH-WXXZ-NLCR 

	
Ref.: 961382_certificaat_v1 



Omegam MAM 
HvA 

Tabel 2 van 4 

4!: eurofins 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 961382 
Project omschrijving 	 : 2019162251-1269617 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Monsterreferenties 
6137284 = MM22.2 Afsch 
6137285 = MM23.2 Afsch 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 	 30/10/2019 	30/10/2019 
Ontvangstdatum opdracht 	 01/11/2019 	01/11/2019 
Startdatum 	 01/11/2019 	01/11/2019 
Monstercode 	 6137284 	 6137285 
Matrix 	 Slib 	 Slib 

Organische parameters - gehalogeneerd 
Perfluorcarbonzuren: 

perfluorbutaanzuur (PFBA) 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
perfluorpentaanzuur (PFPeA) 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
perfluorhexaanzuur (PFHxA) 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
perfluorheptaanzuur (PFHpA) 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
perfluoroctaanzuur (PFOA) 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
vertakt 
perfluornonaanzuur (PFNA) 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
perfluordecaanzuur (PFDeA) 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
perfluordodecaanzuur (PFDoDA) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
perfluortetradecaanzuur 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
(PFTeDA) 
perfluorhexadecaanzuur 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
(PFHxDA) 
perfluoroctadecaanzuur (PFODA) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 

Perfluorsulfonzuren: 
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
perfluorpentaansulfonzuur 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
(PFPeS) 
perfluorhexaansulfonzuur 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
(PFHxS) 
perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS0g/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) pg/kg ds 	 0,2 	 < 0,1 
lineair 
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
vertakt 
perfluordecaansulfonzuur (PFDS) pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 

Perfluorverbindingen - precursors: 
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
FTS) 
6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
FTS) 
8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
FTS) 
10:2 fluortelomeer sulfonzuur 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
(10:2 FTS) 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).  
Opdrachtverificatiecode: AQYS-DNOH-VV)0a-NLCR 

	
Ref.: 961382_certificaat_v1 



titi eurofins 
Omegam 	

HvAL 
Tabel 3 van 4 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 961382 
Project omschrijving 	 : 2019162251-1269617 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Monsterreferenties 
6137284 = MM22.2 Afsch 
6137285 = MM23.2 Afsch 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 	 30/10/2019 	30/10/2019 
Ontvangstdatum opdracht 	 01/11/2019 	01/11/2019 
Startdatum 	 01/11/2019 	01/11/2019 
Monstercode 	 6137284 	 6137285 
Matrix 	 Slib 	 Slib 
Perfiuorverbindingen - overig: 

N- 	 pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
methylperfluoroctaansulfonamide 
acetaat (MeFOSAA 
N-ethylperfluoroctaansulfonamide ug/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
acetaat (EtFOSAA) 
perfluoroctaansulfonarnide 	pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
(PFOSA) 
N- 	 pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
methylperfluoroctaansulfonamide 
(MeFOSA) 
8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester pg/kg ds 	< 0,1 	 < 0,1 
(8:2 diPAP) 

som PFOA 	 pg/kg ds 	 0,1 	 0,1 
som PFOS 	 pg/kg ds 	 0,3 	 0,1 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 
- De met een V gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086). 
Opdrachtverificatiecode: AQYS-DNOH-WXXZ-NLCR 

	
Ref.: 961382_certificaat vl 
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Tabel 4 van 4 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 961382 
Project omschrijving 	 : 2019162251-1269617 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Opmerkingen m.b.t. analyses 

Opmerking(en) algemeen 

Kwantificering van vertakte PFOS/PFOA is gebaseerd op DIN 38414-14. 

Sommatie van concentraties voor groepsparameters 
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3. 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.  

Opdrachtverificatiecode: AQYS-DNOH-VV)0a-NLCR 	 Ref.: 961382_certificaat v1 
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Bijlage 1 van 2 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 961382 
Project omschrijving 	 : 2019162251-1269617 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Barcodeschema's 

Monstercode Uw referentie 	 monster 	diepte 	barcode 

6137284 	MM22.2 Afsch 
	

MM22.2 Afsch 	 1103349333 

6137285 	MM23.2 Afsch 
	

MM23.2 Afsch 	 1103349363 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Opdrachtverificatiecode: AQYS-DNOH-WXXZ-NLCR 	 Ref.: 961382_certificaat_v1 
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Bijlage 2 van 2 

Omegam 

ANALYSECERTIFICAAT 

Project code 	 : 961382 
Project omschrijving 	 : 2019162251-1269617 
Opdrachtgever 	 : Eurofins Analytico B.V. 

Analysemethoden in Slib 
In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze 
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins 
Omegam BV. 

Droge stof 	 : Eigen methode 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Opdrachtverificatiec,ode: AQYS-DNOH-WXXZ-NLCR 	 Ref.: 961382_certificaat_v1 
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