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Analyse 	 Methode Techniek 	 Referentiemethode 
Droge Stof 	 W0104 	Gravimetrie 	 Gw. NEN-ISO 11465 en cf. CMR 2/II/f1.1 
Organische stof 	 W0109 	Gravimetrie 	 Cf. NEN 5754 

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie von de meetonzekerheid staan 
vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juli 2009. 
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Parti nummers 
Locatie  
Opdrachtgever 
Naam contactpersoon 
Adres 
Telefoonnummer 
Onafhankelijkheid geborgd 

MONSTERNEMINGSPLAN 

SIKB PROTOCOL 1001, versie 2.0 

MONSTERNEMING VOOR PARTIJKEURINGEN GROND EN BAGGERSPECIE 

1. Projectgegevens 
Pro'ectnummer 
Projectnaam 

Doel monsterneming 

03 P 215 
ATM 

TGG/TGAG 01 t/m TGG/TGAG 05 dd 070311 
Middenweg 3, industrie terrein  - MoercliL 
Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. 

 

 

Vlasweg 12, 4780 AA Moerdijk 
0168 — 389283 / 06-53963371  
Ja 
Het bepalen van de hergebruiksmogelijkheden van de partij 

Uitvoerende or• anisatie 
Uitvoeringsdatum  

Euroteam Milieu B.V. 
r... 	maart 2011 	 

2. Partijgegevens 
Opdrachtgever is  
Partr rootte 
Wijze waarop materiaal 
beschikbaar is 
Grondsoort 

Verwachte korrelgrootte 
Bijzonderheden partij 

Bijzonderheden 	materiaa 
Vorm van de partij  
Nadere specificaties 

3. Monsterneming  

Eigenaar 
Ter plaatse nader te bepalen 	Dichtheid 1,750 k 
Statische partij 

thermisch gereinigde grond en de zandfractie uit thermisch 
gereinigd teerhoudend asfaltgranulaat. 
D95 < 16 mm 

Bijmengingen verwacht: nee 
Depot 
Lokatie en ligging depots navragen bij dhr. W. Wette 

Aantal grepen per 
(deel)partij 

Aard materiaal 

Wijze van monsterneming 
Indelen  in deelpartijen 
Voorgeschreven indeling in 
Deelpartijen 

Motivatie van afwijkingen 
Foto's nemen 

Tenminste 100 grepen verdeeld over 2 monsters (2 x 
grepen) per deelpartij 

thermisch gereinigde grond en de zandfractie uit thermisch 
gereinigd teerhoudend asfaltgranulaat. 
Systematisch raster  
Ja 
Indeling in deelpartijen van zoveel mogelijk gelijke grootte, 
doch maximaal 5.715 m3  (10.000 ton). 
Indeling van deelpartijen dmv piketten en/of lint duidelijk 
aangeven en ook op tekening vermelden.  

Ja 
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6 Kwaliteitscontrole monstername elan 
11111111111111111111111111111~111111111111111111111111111111111111111111 111 Datum 

...~111111111~ 

• dteken1 
01 maart 2011 

01 maart 2011 

rt 2011 

oesuw 
111;e 

: 	
.

1•41t
ip 

 
G•c; 
"eh°  1001 

MONSTERNEMINGSPLAN (VERVOLG) 

SIKB PROTOCOL 1001, versie 2.0 

MONSTERNEMING VOOR PARTIJKEURINGEN GROND EN BAGGERSPECIE 
4. Greep- en monstergrootte  
D95 < 16, standaard 	Greepgrootte: min. 180 gr 

Per deelEartij: 2 monsters van tenminste 50 grepen; 2x 9 kg 

5. Ovege monsternemingsaegevens  
Apparatuur 	 Avegaarboorrnachine (tot maximaal mogelijke diepte) 
Monstercodering 	01 dd 040311-M1,01 dd 040311-M2, 

02 dd 040311-M1 01 dd 040311-M2, 
03 dd 040311-M1, 01 dd 040311-M2, 
04 dd 040311-M1, 01 dd 040311-M2, 
05 dd 040311-M1, 01 dd 040311-M2 

Monsterverpakking 
Monsteropslag 
Monstertransport 

10 I emmers 
Gekoeld bij Mol-Wateringen 
Gekoeld 

Aanleveren aan 
Noodzakelijke 
veiligheidsmaatrgelen 
Bijzonderheden 

Eurofins Analytico, binnen 24 uur 
Veiligheidsschoeisel1 handschoenen 
evt. bril / evt. helm 

Opsteller 

Controle projectleider 

Controle projectleider 

Controle Hoofdveldvver 

Monsternemer (1) 
(ingenieursbur. Mol, Wateringen) 

Monstememer (2) 
(ingenieursbar. Mol, Wateringen) 

Bijlage: 
Kaartje ligging / toegang locatie 
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1. Projectgegevens 
Projectnummer 
Projectnaam  
Partijnummers  
Locatie 
Uitvoerende organisatie 
Monsternemer() 	 

03 P 215 
ATM 
TGG/TGAG 01 t/m TGG/TGAG 05 dd 070311 
Middenweg 3, industrie terrein - Moerdijk 
Euroteam Milieu B.V. 

starttijd: 	eindt jd 	 0 Uitvoeringsdatum en -tijd 

Bepaald door Opmeting (motivatie in bijlage) 
Anders 	  

2. Parti*•e•evens 
Partijgrootte 

Partij maten 

.ton 
Berekenin 
1:  
2:  
3:  
4:  
5:  
(incl. talud / 

Dichtheid 413-0 ...kg/m 

m x h 	M 8enradelet 
m x h .3.... M eva0c401  
m x h 	M bekv,  	
trixh.k.1-1\11 

thermisch gereinigde grond en dé zandfractie uit thermisch 
gereinigd teerhoudend asfaltgranulaat. 
D95 < 16 mm /4/35->,-15-m~affielijk-
Zintuigli'ke waarnemin• /zeven, toevoe•en bi la•e 

Vorm van de partij 

3. Monsterneming 
Wijze van monsterneming 

Motivatie afwijkingen 

Schets op bijlage bovenaanzicht en doorsnede(s) met maten 
(I, b, h) 

Systematisch raster? Ja, berekening in bijlage /Nee, 
afwijkingen 	- 

Indeling in deelpartijen  
Aanduiding indeling in het 
veld achtergelaten  
Motivatie afwijkingen 

Foto's • enomen 

Neer/ Ja, aantal :3 "zie bijgevoegd kaartmateriaal 
Ja -/9 n.v.t. 

N 
	

/ Ja (aangeven oha situatietekening) 	aantal:  

MONSTERNEMINGSFORMULIER 

SIKB PROTOCOL 1001, versie 2.0 

MONSTERNEMING VOOR PARTIJKEURINGEN GROND EN BAGGERSPECIE 

Geschat vochtpercentage 5% /10%1.15% L204%./,25-6/0 / ?„-25% 
~eg" 	  

Grondsoort 

Maximale korretgrootte 
Bepaald door  
Bijzonderheden partij  
Bijmengingen aangetroffen 

SESS-F-062814 	 Partijnummer: TGG/TGAG 01 t/m 05 dd 070311 
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Olsti 

,kt", 	MONSTERNEMINGSFORMULIER (VERVOLG) 
.Z? 

1001 	 SEKS PROTOCOL 1001, versie 2.0 

MONSTERNEMING VOOR PARTIJKEUR1NGEN GROND EN BAGGERSPECIE 

4. Deepartij en monstergrootte en monstercoderingen  
Deelpartij 	Grootte 	Aantal 	Code 	Barcode Monster 

deelpartij (m3) 	Grepen  
01 	 M1 

sip M2 
	

0590141501 
M-1 
	

0590141500 
0590141499 
0590141498 
0590141497 
0590141496 
0590141495 

gbol 

0590141502 

02 

03 

04 

05 

slt2 

41' 

5,1 
M2 
M1 
M2 
M1  
M2 

0590141494 
0590141493 

Monstergewicht (kg) 

Apparatuur 	 Edigmg054-075-1~1-guts.a.11-.0-5~ 
5. Overige monsternemings  e evens  

 	avegaarboormachine / anders—  	, p  rti 
Monstercodering 	Standaard /afwijkon€4 depotnummer (-M1, -M2, -M , -M4 etc.) 

Monsterverpakking 	Conform plan 10 L emmers 

Monsteropslag 	Gekoeld bij Mol-Wateringen / ongekaekthij.apdrachtgevef- 
Monstertransport 	Niet-geleefd / gekoeld 
Aanleveren aan 	Eurofins Analytico binnen 24 uur 
Bijzonderheden 

6. Kwaliteitscontrole monsternemingsformulier en verificatie monsternemingsplan 
1,11 	•fkirHis kliite tzla.-,4 • Datum 

Opsteller 

Controle projectleider 

Controle projectleider 

Controle Hoofdveldwerker 

Monsternemer (1) 
(ingenieursbur, Mol, Wateringen) 

Monsternemer (2) 
(ingenieursbur. Mol Waterin en) 

Bijlagen: 
Situatietekening met bovenaanzicht, doorsnede(s) 
Berekening hoeveelheden en bepaling systematisch raster 

SESS-F-062B.r4 	 Partijnummer: TGO/TGAG 01 tfm 05 dd 070311 
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(), maart 2011 

. maart 2011 

05. maart 2011 

cy' maart 2011 



Projectnummer 
Locatie 
Datum uitvoering 

Datum 	01.-1/ 

Certificaatnummer EC-SIK-21004 

werkbon VKB 2100 protocol  

deze werkbon dient als aanvulling op de reguliere VKB 1000 of 2000 werkbon 
algemeen 

le boormeester 
2e boormeester 
veldwerker junior 

Mc 

uitvoerings info 
Voor welk protocol is deze werkbon van toepassing, (doorhalen wat niet van toepassing is ) 

VKB Protocol 1001 - ,,1982-1,05:1;t042K- 	2.9„1,2":=Gefall".  

Soort onderzoek 

De avegaarboor is gebruikt bij • 11"‘' —0‘,4  
Er is geboord met een boor waarvan de boorwangen ..‘  CM waren 

De aangetroffen grondwaterstand was  *"--  CM - MV 

Is hoofdstuk 8 van het protocol 2101 in acht genomen en nageleefd bij uitvoering van de veldwerkzaamheden? JA/f( 

zijn er boringen afgedicht met zwelkei ...GarfnEE zo JA welke nr ....... ....... ............... .......... 
( dit is alleen noodzakelijk wanneer watervoerende lagen van verschillende kwaliteit zijn doorboord ) 

Uitgevoerd door een door Eeriand gecertificeerde medewerker 

Handtekening 
	 1 

Naam 
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.6-0, voa  Te*,  
fligarEff 6" 
Nieuwe Waterwegstraat 23 
3115 HE Schiedam 
Postbus 4264 
3102 GE Schiedam 
Telefoon 010 - 427 11 31 
Telefax 010 - 426 82 11 
Havennummer 536 
BNP Parlbas / BIC BNPANL2A 
2279.95.511 
KvK 24238484 
BTW nr.: NL8030-83-4646.01 
IBAN nr.: NL728NPA0227995511 
1~1~154{~~{41~9~~ 

AFVA 	 RMINAL MOERDIJK B.V. 

Postbus 30 
4780 AA MOERDIJK 

1 1 APR. 2011 

Schiedam, 06 april 2011 

Betreft: Partijkeuring thermisch gereinigde grond en zand uit teerhoudend asfaitgranulaat 

Geachte 

Hierbij rapporteren wij u betreffende de bemonstering, analyse en toetsing van een partij thermisch gereinigde 
grond en zand uit teerhoudend asfaltgranulaat met navolgende specificaties: 

Depot 
Hoeveelheid 
Locatie van bemonstering 
Datum van bemonstering 
Bemonsteringsprotocol 
Toetsingskader 

TGGITGAG 03 dd 070311 
: ca. 9.995 ton 
: Middenweg 3 - Moerdijk 
: 07 maart 2011 

SIKB-Protocol 1001, versie 2 d.d. 17-06-2009 
; Regeling Bodemkwaliteit d.d. 21-12-2007; bijlage B, tabel 1 

Als bijlagen treft u aan: 
- Toetsing; 
- Analyserapporten; 
- Monsternemingsplan; 
- Monstememingsformulier. 

Beoordeling: 	Voor toepassing op of In de bodem voldoet deze partij thermisch gereinigde grond en 
zand uit teerhoudend asfaltgranulaat aan kwaliteitsklasse industrie en is de partij 
geschikt voor verwerking In een grootschalige toepassing. 

Civieltechnisch Is de partij geschikt voor toepassing als "zand in zandbed". 

Met vriendelijke groet 
Euroteam Milieu 

41? 	Bodemonderzoek 
Advies 

Irs,b.h." 1001  	 ~m~semr,oto 
Euroteam Milieu B.V. 



< 1,0 
0,99 

0.0098 
< 20 

< 1,0 
0,67 

0,0093 
< 20 100 achtergrondwaarde 

TOETSING ANALYSEGEGEVENS PARTIJ THERMISCH GEREINIGDE GROND EN ZAND UIT TEERHOUDEND ASFALTGRANULAAT 

Toetsingskader: Regeling bodemkwaliteit 

Opdrachtgever 
Partijnummer 
Partijgrootte 
Datum monstername 
Locatie monstername 

Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. 
TGG/TGAG 03 dd 070311 
ca. 9.995 ton 
7 maart 2011 
Middenweg 3 - Moerdijk  

06-04-11 
Definitief 
2011036701 
2011036702 

Euroteam Milieu B.V. 
Datum 
Status beoordeling 
Rapportnr's Analytico 

  

M2 gem 

                

droge stofgehalte (gew %) 
org. stof (gew% ds) • 6) 
lutum (gew% ds) 	5) 
pH 

90,2 
1.3 
2.3 
9,5 

89,6 
1.3 
1,6 
9.1 

89,90 
1.30 
1,95 
9,30 

                

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Grootschalige toepassing landbodem 

	gemeten emissies 

Y '" M1 	M2 gem 	Y 4)  
Voldoet aan. mg/kg da mg/kg ds mg/kg ds 

M1 
mg/kg ds 

gemeten concentraties 

M2 	gem.  
mg/kg ds 

Achter- 
grond- 

waarden 
mg/kg ds 

maximale waarden 
Oodemfunctieklasse t 

kwalitei sktasse 
Klasse 	Klasse 
Wonen 	Industrie 

mg/kg ds 

Emissie- 
toets- 

waarden 
mg/kg de 

Eisen aan 
emissie 

Maximale 
emissie- 
waarden 
mg:kg ds 

Emissie 
voldoet? mg/kg mg/kg ds 

Metalen 
1,7 
9,2 
130 
1,2 
46 
5.6 
35 

0,39 
160 
1,7 
19 
11 
48 

190 

2,0 
9.3 
140 
1,4 
42 

6,0 
33 

0,37 
140 
1,9 
19 

9,3 
45 

210 

1,85 
9,25 

135,0 
1,30 
44,0 
5,80 
34,0 

0,380 
150,0 
1,80 
19,0 

10,15 
46,5 

200,0 

4,0 
11,4 

0,35 
29,7 
4,3 
19 

0,104 
32 

1,50 
12 

1,8 
27 
59 

15 
15 

0.697 
33,5 
10,0 
26,1 
0,58 

133,4 
88 
13 
49 
33 
84 

22 
44 

2.5 
97 
54 
92 

3,3 
337 
190 
34 

246 
86 

303 

9 
24 

107 
2,5 
97 
37 
55 
3,3 

196 
105 

34 
123 

50 
181 

Nee 
Nee 
n.v.t.  
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Ja 

antimoon (Sb) 
arseen (As) 
barium (Ba) 
cadmium (Cd) 
chroom (Cr) 
kobalt (Co) 
koper (Cu) 
kwik (1-1g) 
lood (Pb) 
molybdeen (Mo) 
nikkel (Ni) 
tin (Sn) 
vanadium (V) 
zink (Zn) 

achtergrondwaarde 
achtergrondwaarde 
niet van toepassing 
klasse industrie 
klasse industrie 
klasse wonen 
klasse industrie 
klasse wonen 
klasse industrie 
klasse wonen 
klasse industrie 
klasse wonen 
klasse industrie 
klasse industrie 

0,032 
0,060 

< 0,60 
< 0,0010 

0.014 
< 0,030 
< 0,050 

< 0,00040 
<0,10 

0,22 
< 0,050 
< 0.030 

0,76 
< 0.30 

0,024 
0,075 

< 0,60 
< 0,0010 

0,013 
< 0.030 
< 0,050 

< 0,00040 
< 0,10 

0.21 
< 0,050 
< 0,030 

0.52 
<0,30 

0,0280 
0,0675 

0,60 
0,0010 
0,0135 
0,030 
0,050 

0,00040 
0,10 

0,215 
0,050 
0.030 
0,640 

0,30 2,1 Ja 
1,0 

0.830 
0,0098 

20.0 
0,004 

5,5 
1.5 

38 
0,004 

6,8 
5,5 

38 
0,1 00 klasse industrie  

40 achtergrondwaarde 
50 achtergrondwaarde 

Voor aloemene opmerkingen en de opmerkingen waarnaar in de tabel met een #1 wordt 
verwezen: zie pagina 3 t/m 5 

cyanide (totaal) 
PAK's totaal (som 10) 7) 

PCB's (som 7) 
minerale olie 

Conclusies: 
- partij voldoet aan kwaliteitsklasse industrie 
- partij is geschikt voor verwerking in een grootschalige toepassing 

Euroteam projectnr.: 03P215 
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Zand in zandbed 

	

meet- 	 meet- 
korrelverdeling 	eis 	waarde 	eis 	waarde 

12,3%!<63pm 	X50% 	 12,3% 
5 8% < 1,0  %' 	 

1,6 % 

Euroteam 

BEOORDELING CIVIELTECHNISCHE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN 

ieu B.V. 

Opdrachtgever: 	 
Partijnummer:  
Partijgrootte: 	 
Datum monstername:  

Afvalstoffen  Terminal Moerdijk B.V. 
TGG/TGAG 03 dd 070311 
ca. 9.995 ton 
7 Maart 2011  

Datum: 
Status beoordeling: 
Rapportnr's Analytico:  

06-04-11  
Definitief 
2011036701 
2011036702 

Locatie monstername:  Middenweg 3 - Moerdijk 

Voor de beoordeling van de toepassingsmogelijkheden als "zand in aanvulling of ophoging" of "zand in 
zandbed" zijn op een mengmonster de hiervoor door RAW voorgeschreven proeven uitgevoerd. 

* ) Als fractie < 63 ligt tussen 10 % en 15 %. 

Conclusie: 
- De partij is geschikt voor toepassing als 'zand in zandbed' 

Euroteam projectnr : 03P215 	 Pagina -2/5- 



Euroteam Milieu B.V. 

BIJLAGE TOETSING ANALYSE GEGEVENS 

Opdrachtgever: 
Partijnummer: 
Partijgrootte: 	 
Datum monstername: 
Locatie monstername:  

Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. 
TGG/TGAG 03 dd 070311 
ca. 9,995 ton  
7 maart 2011  
Middenweg 3 - Moerdijk  

Datum:  
Status beoordeling: 
Rapportnr's Analytico:  

06-04-11 
Definitief 
2011036701 
2011036702 

BRL SIKB 1000 
Het procescertificaat van Euroteam Milieu BV en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van 
toepassing op de activiteiten inzake de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de 
daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever (als deze hiervoor 
een ministeriële aanwijzing heeft verkregen). Op basis van § 3.10 van de BRL SIKB 1000 kan Euroteam 
Milieu BV voor de uitvoering van de monstername gebruik maken van erkende monsternemers van 
Ingenieursbureau Mol BV uit Wateringen. 

Functiescheiding  
Met betrekking tot het certificeren van partijen grond of bouwstoffen mag er geen enkele relatie bestaan 
tussen de keurende instantie en de eigenaar van de te certificeren partij grond of bouwstof. 
Euroteam Milieu BV is een 100% dochteronderneming van SITA EcoService Schiedam BV, waarvan de 
aandelen in handen zijn van SITA Nederland. Euroteam Milieu BV is op geen enkele juridische, financiële, 
personele of andere wijze gelieerd of verbonden met ATM. 

Algemeen  
Het onderzoek van deze partij thermisch gereinigde grond en zand uit teerhoudend asfaltgranulaat ter 
bepaling van de toepassingsmogelijkheden heeft plaatsgevonden overeenkomstig: 

Het Besluit Bodemkwaliteit en de Regeling Bodemkwaliteit d.d. 21-12-2007, voor zover hiervan in het 
navolgende niet wordt afgeweken. 
BRL SIKB 1000 versie 8.0 met onderliggend protocol 1001 "Monsterneming voor Partijkeuringen 
grond en baggerspecie" versie 2 d.d. 17-06-2009. Euroteam Milieu B.V. is hiertoe gecertificeerd 
volgens proces-certificaat ROA656013 d.d. 20-03-2010. 
Laboratoriumwerkzaamheden zijn uitgevoerd door een hiervoor volgens AP04 geaccrediteerd 
laboratorium, voor zover betreffende onderzoeksresultaten door het laboratorium zijn weergegeven op 
analysecertificaten, voorzien van het betreffende keurmerk. 

In overleg met ATM is besloten dat de verkregen analyseresultaten alleen worden getoetst aan (Regeling 
bodemkwaliteit, bijlage B, tabel 1) de "Normwaarden voor toepassen van grond of baggerspecie op of in  
de bodem  

Opmerkingen 

t 	Keuze analysepakket samenstellingsonderzoek:  
In opdracht van ATM worden de volgende parameters onderzocht: 

d.s., lutum, organische stof, pH 
metalen: Sb, As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Sn, V en Zn 
cyanide (totaal) 
minerale olie, PAK's totaal (som 10) en PCB's (som 7) 
OCB's 

De gehalten organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB's) worden in principe uitsluitend voor intern gebruik 
door ATM bepaald, de resultaten staan dus wel vermeld op de analysecertificaten maar worden niet 
verwerkt in de toetsingstabel. 

Euroteam projectnr.: 03P215 	 Pagina -3/5- 



Euroteam Milieu B.V. 

Het samenstellingsonderzoek wordt in opdracht van ATM uitgebreid met aanvullende parameters, indien 
hiervoor, op basis van voorinformatie of ingangskeuring, verhoogde concentraties in de gereinigde grond 
mogelijk worden geacht. 

2. Emissie-onderzoek voor "grootschalige toepassing op of in de bodem":  
Voor "grootschalige toepassing op of in de bodem" gelden uitsluitend emissie-eisen voor de metalen 
waarvan de emissietoetswaarde wordt overschreden. In opdracht van ATM wordt de emissie bepaald voor: 
- 	metalen: Sb, As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Sn, V en Zn 

anionen: fluoride, bromide, chloride en sulfaat 
Ter beoordeling of de partij voldoet worden uitsluitend de gemeten emissies getoetst van de metalen 
waarvoor de emissietoetswaarde wordt overschreden. Van de overige metalen worden de gemeten 
emissies wel in de toetsingstabel vermeld. 
De emissies voor de anionen (fluoride, bromide, chloride en sulfaat) worden in principe uitsluitend voor 
intern gebruik door ATM bepaald, de resultaten staan dus wel vermeld op de analysecertificaten maar 
worden niet verwerkt in de toetsingstabel. 

3. Berekening van gemiddelde concentraties en emissies 
Voor de berekening van gemiddelde concentraties en emissies wordt voor het resultáat van een separate 
analyse aangehouden: 
- 	de getalswaarde volgens analyse 

bij een resultaat < "kleiner dan waarde": de "kleiner dan waarde" 

4. Spreiding tussen meetwaarden: Spreidingsfactor Y  
In de toetsingstabel wordt, zowel in het samenstellingsonderzoek als in het emissie-onderzoek, in de kolom 
"Y" de verhouding weergegeven tussen hoogste en laagste meetwaarde, indien deze hoger is dan 2,5. Op 
basis van deze signalering wordt gecontroleerd of bij de diverse procedurestappen (monsterneming, 
voorbehandeling, analyse, etc.) fouten zijn gemaakt of worden vermoed. Indien dit het geval is, wordt onder 
de betreffende tabel aangegeven welke vervolgactie is ondernomen (opnieuw uitvoeren van de betreffende 
en opvolgende stappen) (zie ook opmerking 5.) Als een dergelijke toelichting ontbreekt, is aangenomen dat 
in de partij sprake is van een grote mate van heterogeniteit en derhalve geen vervolgactie noodzakelijk is. 
Dergelijke heterogeniteit is verklaarbaar omdat een partij gereinigde grond doorgaans is samengesteld uit 
gereinigde partijen van diverse oorsprong. 

5. Herkwalificatie  
In de Regeling Bodemkwaliteit zijn geen regels gesteld m.b.t. mogelijkheden van herkwalificatie. Met ATM 
is dienaangaande het volgende overeengekomen: 

5.1 Herkwalificatie samenstelling  
Indien voor een of meerdere parameters een gemiddeld gehalte (fysische parameters) of concentratie 
(chemische parameters) wordt gevonden, welke niet overeenkomt met de verwachting op basis van 
verzamelde voorinformatie en/of beschikbare procesparameters, kan besloten worden tot nogmaals 
uitvoeren van een of meerdere (opvolgende) stappen: 
- 	monstername, voorbehandeling en analyse op betreffende parameter(s). 

Bovengenoemde stap(pen) betreffen telkens alle bestaande of een gelijk aantal nieuw te nemen monsters. 
Voor toetsing wordt het gemiddelde berekend van de uitkomsten van de herkwalificatie. De oorspronkelijke 
resultaten voor betreffende parameter(s) komen derhalve te vervallen. 
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5.2 Herkwalificatie emissiewaarden 
Indien voor een of meerdere parameters een gemiddelde emissie wordt gevonden, welke niet overeenkomt 
met de verwachting op basis van verzamelde voorinformatie en/of beschikbare procesparameters, kan 
besloten worden tot nogmaals uitvoeren van een of meerdere (opvolgende) stappen: 
- 	monstername, voorbehandeling. kolomproeven en analyse eluaten op betreffende parameter(s). 

Bovengenoemde stap(pen) betreffen telkens alle bestaande of een gelijk aantal nieuw te verkrijgen 
monsters/eluaten. Voor toetsing wordt het gemiddelde berekend van de uitkomsten van de herkwalificatie. 
De oorspronkelijke resultaten voor betreffende parameter(s) komen derhalve te vervallen. 

6. Correctie lutum en organische stofgehalte 
Bij een gemiddeld gehalte lutum en/of organische stof < 2 gew.% wordt voor de berekening van de 
normwaarden een gehalte aangehouden van 2 %. 

7. Correctie PAK 
Volgens de Regeling Bodemkwaliteit wordt het gemiddelde gemeten gehalte PAK's totaal (som 10) bij een 
gemiddeld gemeten gehalte organische stof < 10 %, getoetst aan de normwaarden volgens bijlage B, tabel 
1 van de Regeling voor een gehalte organische stof van 10 %. 

8. Correctie Barium  
Op 2 april 2009 is de Regeling Bodemkwaliteit gewijzigd (Staatscourant 2009 nr 67, 7 april 2009) waarbij 
de normen voor Barium zijn komen te vervallen. 
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Eurateoin Milieu B.V. 
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PostbMIMIll  
3102 GE SCHIEDRM 

Analysecertificaat 
Datum: 06-04-201i 

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. 

Certificoatnummer 	 2011036701 
Uw projectnummer 	 03P218 
Uw projectnaam 	 ATM: TGG/TGAG 03 dd 070311 
Uw ordernummer 	 03P215 
Monster(s) ontvangen 	 07-03-2011 

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
Aanvullende informatie behorend bij dit onalysecertificaat kunt ti vinden in het overzicht "Specificaties 
Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies. 

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst gekoeld 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 t week voor afloop van 
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren von 
monsters verwijzen wij naar de prijslijst. 

Bewaren tot: 
Datum: 	 Naam: 	 Hondtekening: 

wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwochting 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. 
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Certificaatnummer 
Startdatum 
Rapportagedatum 
Bijlage 
Pagina 

2011036701 
07-03-2011 
05-04-2011/17:00 
A,B,C,D 
1/4 

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 

	

9.2 	9.3 

	

130 	140 

	

1.2 	1.4 

	

46 	42 

	

5.6 	6.0 

	

35 	33 

	

0.39 	0.37 

	

19 	19 

	

1.7 	1.9 

	

160 	140 

	

11 	9.3 

	

190 	210 

	

1.7 	2.0 

	

48 	45 

	

<2.0 	<2.0 

	

<3.0 	<3.0 

	

3.2 	<3.0 

	

6.1 	<6.0 

	

4.2 	3.3 

	

<3.0 	<3.0 

	

<20 	<20 

	

Zie bijl. 	Zie bijl. 

	

<0.0010 	<0.0010 

	

<0.0010 	<0.0010 

• ofins 

Analysecertificaat 

Uw projectnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Datum monstername 
Monsternemer 
Monstermatrix  

03P215 
ATM: TGG/TGAG 03 dd 070311 
03P215 
07-03-2011 

Grond; Bouwstof BSB/AP04 

analyse 	 Eenheid 

Voorbehandeling 
R 	Hoeveelheid aangeleverd monster 	 kg 
A 	Massa percentage artefacten 	 (m/m) 

Bodemkundige analyses 
A Droge stof 
A 	Organische stof 	 % (m/m) ds 

R 	Lutum 	 % (m/m) ds  

	

1 
	

2 

	

10.0 	9.8 

	

<1.0 	<1.0 

	

90.2 	89.6 

	

1.3 	1.3 

	

2.3 	1.6 

Metalen 
R 	Arseen (As) 
A 	Barium (Ba) 
A Cadmium (Cd) 

P 	Chroom (Cr) 
A 	Kobalt (Co) 
A 	Koper (Cu) 

A 	Kwik, niet vluchtig (Hg) 
A 	Nikkel (Ni) 
Fi 	Molybdeen (Mo) 
P Lood (Pb) 
R 	Tin (Sn) 
R 	Zink (in) 

Antimoon (Sb) 
A Vanadium (V) 

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) 

R 	Minerale olie totaal (C10-C40) 
Chromotogram olie (GC) 

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB 
R 	Hexachloorbenzeen 
A 	alfa-HCH 

Nr. Monsteromschrijving 
1 ATM: TGG/TGAG 03 dd 070311: Mi 
2 ATM: TGG/TGAG 03 dd 070311: M2 

Analytico-nr. 
5978419 
5978420 

Q: door ROA geaccrediteerde verrichting 
A: R904 erkende verrichting 
5: AS 3000 erkende verrichting 
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd 
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Startdatum 
Rapportagedatum 
Bijlage 
Pagina 

2011036701 
07-03-2011 
05-04-2011/17:00 
A,B,C,D 
2/4 

1:04eu ofins 

Analysecertificaat 

Uw projectnummer 	03P215 
Uw projectnaam 	ATM: TGG/TGAG 03 dd 070311 
Uw ordernummer 	03P215 
Datum monstername 	07-03-2011 
Monsternemer 
Monstermatrix 	 Grond; Bouwstof BSB/AP04 

A 

R 
A 

R 
A 

Analyse 

beta-HCH 
gamma-HCH 
HCH (som) factor 0.7 
Isodrin 
Teiodrin 
Hexachloorbutadieen 
Aldrin 
Dieldrin 
Endrin 
Drins (som) factor 0.7 
o, p'-DDE 
p, p'-DDE 
o,p'-DDD 
p,p'-DDD 
o, p'-DDT 
p,p'-DDT 
DDX (som) factor 0.7 
Heptachloor 
alfa-Endosulfan 
Heptachloorepoxide(cis- of A) 
Heptachloorepoxide(trans- of B) 
Heptachloorepoxide (som) factor 
alfa-Chloordaan 
gamma-Chloordaan 
Chloordaan (som) factor 0.7 
OCB (som) factor 0.7 

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 
PCB 52 
PCB 101 
PCB 118 
PCB 138 
PCB 153 
PCB 180  

	

Eenheid 	1 

	

mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	0.0021 	0.0021 

	

mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	<0.0010 	<0.00/0 

	

mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	0.0021 	0.0021 

	

mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	<0.0030 	<0.0030 

	

mg/kg ds 	0.0056 	0.0056 

	

mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 
0.7 	mg/kg ds 	0.0014 	0.0014 

	

mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

	

mg/kg ds 	0.0014 	0.0014 

	

mg/kg ds 	0.017 	0.017 

	

mg/kg ds 	<0.0020 	<0.0020 

	

mg/kg ds 	<0.0020 	<0.0020 

	

mg/kg ds 	<0.0020 	<0.0020 

	

mg/kg ds 	<0.0020 	<0.0020 

	

mg/kg ds 	<0.0020 	<0.0020 

	

mg/kg ds 	<0.0020 	<0.0020 

	

mg/kg ds 	<0.0020 	<0.0020 

Nr. Nonsteromsehrijving 	 Rnalytico-nr. 
1 	ATM: TGG/TGAG 03 dd 070311: Mi 	 5978419 
2 	ATM: TGG/TGAG 03 dd 070311: M2 	 5978420 

Q: door gril geoccrediteerde verrichting 
A: 9904 erkende verrichting 
S: AS 3000 erkende verrichting 
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
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L/g 
L/g 

mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

ds 
ds 
ds 
ds 
ds 
ds 
ds 
ds 
ds 
ds 
ds 
ds 
ds 
ds 

G» eurofins 
— art a,lvt 0' 

Analysecertificaat 

Uw projectnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Datum monstername 
Monsternemer 
Monstermatrix  

03P215 
ATM: TGG/TGAG 03 dd 070311 
03P215 
07-03-2011 

Grond; Bouwstof BSB/AP04  

Certificaatnummer 
Startdatum 
Rapportagedatum 
Bijlage 
Pagina  

2011036701 
07-03-2011 
05-04-2011/17:00 
A,B,C,D 
3/4 

Analyse 	 Eenheid 

PCB (som 7) (corr. *0.7) 	 mg/kg ds 
PCB (som 6) (corr.*0.7) 	 mg/kg ds 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen 	 mg/kg ds 
renanthreen 	 mg/kg ds 
Anthroceen 	 mg/kg ds 
Fluorantheen 	 mg/kg ds 
Benzo(a)anthraceen 	 mg/kg ds 
Chryseen 	 mg/kg ds 
Benzo(k)fluorantheen 	 mg/kg ds 
Benzo(a)pyreen 	 mg/kg ds 
Benzo(ghi)peryleen 	 mg/kg ds 
Indeno(123-cd)pyreen 	 mg/kg ds 
PAK VROM (10) (factor 0,7) 	 mg/kg ds 

Fysisch-chemische analyses 
Meettemperatuur (pH-CaCl2) 
Zuurgraad (pH-CaCl2) 

Cyanide 
Cyanide totaal 

Uitloogonderzoek 
Kolomproef L/S factor fractie 1 
Kolomproef L/S factor fractie 2 
Antimoon (Sb) uitloogbaar 
Arseen (As) uitloogbaar 
Barium (Ba) uitloogbaar 
Cadmium (Cd) uitloogbaar 
Chroom (Cr) uitloogbaar 
Kobalt (Co) uitloogbaar 
Koper (Cu) uitloogbaar 
Kwik (Hg) uitloogbaar 
Nikkel (Ni) uitloogbaar 
Molybdeen (No) uitloogbaar 
Lood (Pb) uitloogbaar 
Tin (Sn) uitloogbaar 

Nr. Monsteromschrijving 
1 ATM: TGG/TGAG 03 dd 070311: M1 
2 ATM: TGG/TGAG 03 dd 070311: M2 

Eurofins Analytico B.V. 

°C 

1 2 

0.0098 0.0098 
0.0084 0.0084 

0.067 
0.23 

0.030 
0.21 t) 
0.11 

0.095 
0.071 
0.11 

0.040 
0.029 

0.99 

0.062 
0.13 

0.027 
0.077 
0.074 
0.073 
0.040 
0.078 
0.054 
0.062 

0.67 

19 20 
9.5 9.1 

<1.0 

0.0010 
0.0090 

0.032 
0.060 
<0.60 

<0.0010 
0.014 

<0.030 
<0.050 

<0.00040 
<0.050 

0.22 
<0.10 

<0.030 

0.00100 
2) 	0.0090 2) 

0.024 
0.075 
<0.60 

<0.0010 
0.013 

<0.030 
<0.050 

<0.00040 
<0.050 

0.21 
<0.10 

<0.030 

Analytico-nr. 
5978419 
5978420 

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting 
n: AP04 erkende verrichting 
S: AS 3000 erkende verrichting 

Dit certificoot mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

mg/kg ds 	<1.0 

.,. 
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Analysecertificaat 

Uw projectnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Datum monsternome 
Monsternemer 
Monstermatrix  

03P215 
ATM: TGG/TGRG 03 dd 070311 
03P215 
07-03.2011 

Grond; Bouwstof B5B/RPO4  

Certificaatnummer 
Startdatum 
kapportagedatum 
Bijlage 
Pagina  

2011036701 
07-03-2011 
05-04-2011/17:00 
A,A,C,D 
4/4 

A 
A 
fl 

 
A 
A 

A 
A 

A 

A 

A 

A 

R 

Analyse 

Vanadium (V) uitloogbaar 
Zink (Zn) uitloogbaor 
Bromide uitloogbaar 
Chloride uitloogbaar 
Fluoride uitloogbaar 1SE (NEN 6483) 
Sulfaat uitloogbaar 

Fractie 1 
Geleidingsvermogen 26°C 
Geleidingsvermogen 25°C 
Geleidingsvermogen 20°C 
Geleidingsvermogen 20°C 
Meettemperotuur (pH) 
Zuurgraad (p8) 

Fractie 2 
Geleidingsvermogen 25°C 
Geleidingsvermogen 25°C 
Geleidingsvermogen 20°C 
Geleidingsvermogen 20°C 
Meettemperatuur (p8) 
Zuurgraad (pil) 

	

Eenheid 	 1 	 2 

	

mg/kg ds 	0.76 	0.52 

	

mg/kg ds 	<0.30 	<0.30 

	

mg/kg ds 	9.6 	 9.7 

	

mg/kg ds 	380 	s> 	270 	3) 

	

mg/kg ds 	5.1 	4.5 

	

mg/kg ds 	3600 	3) 	4100 

	

p5/cm 	3500 	2900 

	

m5/m 	350 	290 

	

pS/cm 	3200 	2600 

	

mS/m 	320 	260 

	

°C 	21.6 	21,7 

	

9.2 	 9.0 

	

p5/cm 	580 	700 

	

m5/m 	58 	 70 

	

pS/cm 	520 	620 

	

mS/m 	52 	 62 
• e 	21.2 	21.2 

	

9.3 	8.8 

Nr. Monsteromschrijving 
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5978420 
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nachfolgend BRH genannt 

und der Verwertungsanlacie 

Moerdijk B.V. 

sw 
NL-4782 PW Moerdijk 

603 

Vertrag ober die Entsorgung beim grenzCiberschreitenden 
Verkehr mit Abfallen 

Zwischen dem Exporteur 

BRH Willy BLIrge Beratung-Recycling-Handel GmbH 
do Zwischentager Rhenus Port Log AG 
Hr. W. BCirge 
Westquaistrafle 38 - 42 
CH-4057 Basel 

nachfolgend ATM genannt 

§ Gegenstand 

• Betrifft die Notifizierung Nr.: 
• Bezeichnung des Abfalls: 

• LVA-Code: 
• Code des EuroOischen 

Abfailverzeichnisses: 
• OECD-Code: 
• Liste: 
• Herkunft des Abfalls: 

• Menge: 
• Zusammensetzung des Abfalls: 

ev. Deklarationsanalyse beliegen  

CH 0009305 
Bodenaushub, der durch ge%hrliche Stoffe 
verunreinigt ist 
170503 
170503 

nicht gelistet 
Diverse Sanierungen < 1.000 t siehe Anlage 
zu Feld 9 
15.000 t 
Siehe Anlage zu Feld 12 und beigefLigt 
Beispielanalyse BMG A13-553 
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§ 2: Beseitigungs- Verwertungsanlage 

Die Verwertundsanlade ATM verpflichtet sich fr die Dauer des vorliegenden Vertrages die 
genannten Abfalle in ihren Anlagen zu  verwerten 
Die Verwertungsanlage ATM bestatigt, dass sie nach dem Recht ihres Staates berechtigt ist, 
die Abfalle zur Verwertunq entgegenzunehmen und dass sie die Abfalle umweltvertraglich 
entsorgen wird. 

§ 3: Fificknahme 

Der Exporteur BRH verpflichtet sich, die Abfalle nach Art. 33 und 34 VeVA und grundsatzlich 
auch nach Art. 22 und 24 der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 zurtickzunehmen, falls die 
Verbringung oder die Verwertung oder die Beseitigung nicht in der vorgesehenen Weise 
abgeschlossen wurde oder aus Verschulden des Exporteurs die Verbringung illegal erfoigt 
ist. 

Die Verwertundsanlade ATM verpflichtet sich zur Verwertung der Abdlle gemass Art. 5 Abs. 
3 Bst. b und Art. 24 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006, falls ihre Verbringung aus 
Verschulden der Beseitigungs- / Verwertungsanlage illegal erfoigt ist. 

§ 4: Dokumente 

Die Verwertungsanlage ATM verpflichtet sich nach Anhang 2 Ziff. 1 Bst. d VeVA in 
Verbindung mit Art. 16 Bst. d der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006, dem Exporteur BRHund 
den zustandigen Behdrden innert 3 Arbeitstagen nach Anlieferung der Abdlle eine Kopie 
des Begleitformulars zukommen zu lassen (Empfangsbestatigung). Diese Besdtigung hat 
mittels Unterschrift im Feld Nr. 18 im zur Notifikation gehdrenden Begleitformular zu 
erfolgen. 

Weiter verpflichtet sich die Verwertungsanlage ATM nach Anhang 2 Ziff. 1 Bst. e VeVA und 
nach Art. 5 Abs. 3 Bst. c in Verbindung mit Art. 16 Bst. e der Verordnung (EG) Nr. 
1013/2006 dem Exporteur BRH sowie den zustandigen Behdrden innert 3 Monaten nach 
Erhalt der Abfalle die umweltvertragliche Entsorgung dieser Abfalle zu bestatigen (Entsorg-
ungsnachweis). 
Diese Bestatigung hat mittels Unterschrift im Feld Nr. 19 im zur Notifikation gehdrenden 
Begleitformular zu erfolgen. 

§ 5: Finanzielle Garantie 

Die Vertragsparteien verpflichten sich, gemass Art. 4 und 6 der Verordnung (EG) Nr. 
1013/2006 und Art. 20 VeVA eine Sicherheitsleistung zu Gunsten des Bundesamtes fr 
Umwelt zu hinterlegen. 

§ 6: Transport 

Der Transport der genannten Abfalle erfoigt unter Einhaltung der geltenden Gesetzgebung 
der Schweiz, der Europaischen Union und des Importlandes (insbesondere der EG-
Verordnung Nr. 1013/2006 und der VeVA) und gerriss den nationalen gesetzlichen 
Bestimmungen und Vorschriften zum Gesundheitáschutz. 
Insbesondere muss der Transport den geltenden Vorschriften fr den Transport von Gtern 
gemass ADR-Bestimmungen entsprechen. 
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§ 7: Giiltigkeit 

• Der Vertrag gilt fr die Dauer der Notifizierung Nr.: CH 0009305 

Die Vertragsparteien erklken mit Ihrer Unterschrift, dass smtliche in diesem Vertrag 
gemachten Angaben zutreffen. 

Exporteur: 	 Verwertungsanlaoe 

Ort / Datum:  	Ort / Datum: 	  

Unterschrift 	 Unterschrift 

Stand:01.05.2013 
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604 

Geceputeerde Staten van de 
Provincie Noord-Brabant 
t.a.v. 
Postbus 
5200 MC 's-HERTOGENBOSCH 

Verzoek om toestemming proefneming 	10 december 2010 

Geachte 

Langs deze weg verzoekt ATM op basis van voorschrift 2.8.1 van haar vigerende Wm-vergunning 
toestemming voor het uitvoeren van een proefneming Innovatieve" techniek. Onderstaand worden 
puntsgewijs de onderdelen uit voorschrift 2.8.1 behandeld: 

a. Technische beschrijving en/of specificatie van de innovatieve techniek: 

Zie bijlage 1: "Beschrijving huidige/voorgenomen techniek/werkwijze". 

b. Het doel en de functie van de innovatieve techniek: 

Primaire doelen (voordelen) van de voorgenomen techniek/werkwijze kunnen als volgt worden 
samengevat (zie verder ook bijlage 1): 

- 	De operationele betrouwbaarheid van het koel-/wasproces zullen toenemen; 
- 	Structurele reductie van stofemissie. 

Secundair: 
Beperking van energiegebruik (eea als gevolg van het buiten werking stellen 
van de decanter; 
optimaliseren gebruik primaire grondstoffen (oppervlakte water: Hollands Diep), 
waarbij het totale verbruik aan HD water gelijk blijft. 

Doel van het uitvoeren van de proef: 
Aantonen dat gereinigde grond/materialen met deze alternatieve werkwijze/techniek 
blijft voldoen aan de toepassingscriteria zoals gesteld in het Besluit Bodemkwaliteit. 

c. Een opgave van de wijzigingen in de bedrijfsvoering milieubelasting en —risico's en de 
bestemming van de reststromen als gevolg van de invoering van de innovatieve techniek: 

Zie bijlage 1 



d. Een opgave van de geplande aanvangsdatum en de duur van de proefneming: 

De proef zal worden uitgevoerd na schriftelijke toestemming van GS. De totale duur van de 
proef bedraagt de productie van ca. 50.000 ton gereinigde grond/materialen (ca. 15 — 20 
dagen). 

e. De aard, hoeveelheid en samenstelling van de te behandelen afvalstoffen: 

De proef ziet toe op de productie van ca. 50.000 ton grond. 

f. Verwachte massabalans met aandacht voor de emissie naar de verschillende 
milieucompartimenten: 

Met betrekking tot de component: 
Lucht,  
Reductie aantal verhoogde daggemiddelde stofemissies als gevolg van storingen aan de 
decanter; 

Bodem/afvalstoffen,  
Indien uit de proef volgt dat er geen nadelige effecten zijn voor de toepassingsmogelijkheden 
van de gereinigde grond betekent dit automatisch dat er geen negatieve effecten zullen zijn 
voor de componenten bodem/afvalstoffen. 

Energie,  
Beperking energiegebruik agv het buiten werking stellen van de decanter. 

Geluid,  
Met het verwijderen van de decanter wordt een geluidbron gesaneerd. 

Water, Externe veiligheid,  
Geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. 

g. De verwachte bestemming van de reststromen, met vermelding van de verwachte 
fysieke/chemische/toxicologische specificaties en eventuele hergebruik mogelijkheden: 

Zie bijlage 1 onder het kopje "Bestemming reststromen" 

h. Een opgave van de eventueel te verwachten aanpassingen in de acceptatiecriteria en/of 
acceptatieprocedure als gevolg van de invoering van de innovatieve techniek: 

Niet van toepassing 

i. De wijze waarop de bij de uitvoering van de proefneming door middel van registraties en 
metingen de procesvoering en de emissie worden gecontroleerd en beheerst: 

Controle en registraties van emissies vindt plaats op de gebruikelijke wijze. Dat wil zeggen: 
Emissies worden overeenkomstig het gestelde in het Bva bepaald en geregistreerd. ATM zal 
in de evaluatie een overzicht opnemen van de emissies ten tijde van de proef. 

Aanvullend merkt ATM op dat, ter controle van de toepassingsmogelijkheden van de 
gereinigde grond, gebruik wordt gemaakt van het controle regime zoals aangegeven in bijlage 
1. Dat wil zeggen toetsing van de gereinigde grond aan de toepassingscriteria zoals 
opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit. 
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Schriftelijke stukken van de waterkwaliteitsbeheerder, waaruit blijkt dat de proefneming op 
grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren is toegestaan: 

Met het inwerking treden van de Waterwet is GS voor het gestelde onder j bevoegd gezag. 

De wijze waarop resultaten van de proefneming worden gerapporteerd: 

ATM zal in de proefevaluatie de volgende zaken opnemen/beschouwen: 

• Mbt emissies naar de lucht: zie het gestelde onder I; 
• Mbt toepassingsmogelijkheden van de gereinigde grond: 

Gegevens omtrent de keuring van de gereinigde deelpartijen zullen in het rapport 
worden opgenomen. 

Rapportage vindt plaats (uiterlijk) 3 maanden na beschikbaar zijn van de definitieve 
uitkeuringsgegevens van de gereinigde grond. 

Indien de proef slaagt, zal ATM verzoeken de besct'reven methodiek te mogen doorvoeren in haar 
procesvoering. Er van uitgaande u voldoende te hebben geïnformeerd zijn wij in afwachting van uw 
reactie. Voor eventuele vragen kunt u altijd contact opnemen met ondergetekende. 

Met vriendelijke groeten, 
AFVALSTOFFEN TERMINAL MOERDIJK B.V. 

Bijlagen : 
• Bijlage 1: Beschrijving huidige/voorgenomen techniek/werkwijze 
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Bijlage 1 
Beschrijving huidige/voorgenomen techniek/werkwijze 
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Bevochtigen gereinigde grond/materialen:  
In de aanvraag (§4.4.3 onder het kopje "koeling") is aangegeven dat voor het koelen van gereinigde 
grond/materialen gebruik kan worden gemaakt van zowel Hollandsch Diep water als intern water. In 
de aanvraag is aan het gebruik van intern water, bij het bevochtigen van gereinigde grond/materialen, 
de volgende voorwaarde gekoppeld: 

"De kwaliteit van het water dient dusdanig te zijn dat het niet zal leiden tot nadelige effecten 
op de toepassingsmogelijkheden in het kader van het Bouwstoffenbesluit*." 

"Het Bouwstoffenbesluit is inmiddels opgevolgd door het Besluit Bodemkwaliteit. 

Bij wijze van proef wil ATM, voor de bevochtiging van gereinigde grond/materialen, gebruik maken van 
koel-/waswater uit de 10  wasser. 

Beschrijving proef:  
Bij wijze van proef is ATM voornemens om de gereinigde grond te bevochtigen met koel-/waswater uit 
de 1e  wasser (incl. het aanwezige sediment). Om te beoordelen of het gebruik van deze interne 
waterstroom zal leiden tot nadelige effecten op de toepassingsmogelijkheden is ATM voornemens om 
een proef te doen met ca. 50.000 ton (productie tijd: ca. 15-20 dagen) grond/materialen. De 
betreffende proefpartij zal in 5 deelpartijen van ca. 10.000 ton worden uitgekeurd en getoetst aan de 
toepassingscriteria van de BRL 9335-2. 

Bestemming reststromen:  
Indien betreffende deelpartijen voldoen aan de toepassingscriteria zoals genoemd in het Besluit 
Bodemkwaliteit worden de betreffende partijen toegepast overeenkomstig de 
toepassingsmogelijkheden (obv het Besluit Bodemkwaliteit). Indien betreffende deelpartijen niet 
voldoen aan de vigerende criteria zullen deze worden gebruikt voor de productie van vormgegeven 
bouwstoffen (imrnobilisatie). 

Wanneer uit de proef kan worden geconcludeerd dat de voorgenomen werkwijze geen nadelige 
effecten heeft op de toepassingsmogelijkheden in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit, is ATM 
voornemens om de betreffende werkwijze in haar bedrijfsvoering door te voeren. Met betrekking tot de 
reguliere afzet van de gereinigde grond kan in dit geval het volgende worden opgemerkt: 

De werkwijze met betrekking tot acceptatie/verwerking en afgifte van gereinigde grond 
is gecertificeerd op basis van de BRL 9335-2; 
Keuring/toetsing/afzet vindt plaats overeenkomstig het gestelde in de BRL 9335 
(hiermee wordt voldaan de voorschriften 3.3.13 t/m 3.3.15 van de vigerende VVm-
vergunning) 

Onderstaand heeft ATM een nadere beschrijving/beschouwing opgenomen van de voorgenomen 
werkwijze en de mogelijke effecten/gevolgen op de toepasbaarheid van de aldus geproduceerde 
grond/materialen, procesvoering en mogelijke emissies. 

Huidige werkwijze :  
Na het verhitten van de gereinigde grond/materialen wordt deze gezeefd en wordt de gereinigde grove 
fractie ("puin") met water gekoeld en apart opgevangen. De fijne fractie (gereinigde grond/materialen) 
verlaat de reinigingstrommel van de TRI met een temperatuur van ca. 450°C. De fijne fractie wordt 
(eveneens) met behulp van directe waterkoeling gekoeld tot omgevingstemperatuur. Dit koelen vindt 
plaats in de ploegschaarmixer. Bij het bevochtigen van de fijne fractie komt een hoeveelheid damp vrij 
welke via de rotoclone (incl. schoorsteen) in de atmosfeer wordt gebracht. De, in de rotoclone 
afgescheiden, gronddeeltjes worden teruggevoerd naar de ploegschaarmixer. De watertoevoeging in 
de ploegschaarmixer dient niet alleen als koeling van de gereinigde fijne fractie, maar ook als 
bevochtiging van de stroom. Als gevolg van deze bevochtiging wordt stofemissie bij op- en overslag 
van de gereinigde grond/bouwstoffen geminimaliseerd. Voor het koel-/bevochtigingswater kan gebruik 
worden gemaakt van Hollandsch Diep water en intern water. 

Voor het bevochtigen van gereinigde grond/materialen maakt ATM in de huidge situatie gebruik van 
Hollands Diep (HD) water. Bij de huidige productie (gem. ca. 950.000 ton grond/materialen) betekent 
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dit dat er ca. 250.000 m3  HD-water op deze wijze wordt verbruikt. Ca. 190.000 m3  van dit water komt 
uiteindelijk in de gereinigde grond/materialen terecht1  . Ca. 60.000 m3  wordt, in de vorm van stoom, in 
de atmosfeer gebracht (via de schoorsteen van de rotoclone2). 

Gemiddelde %ds van de gereinigde grondmaterialen = ca. 20% 
2  Bron: berekende waterbalans MJV (2007, 2008 en 2009) 

Voorgenomen werkwijze  
Zoals bovenstaand beschreven is in de aanvraag (§4.4.3 onder het kopje "koeling") opgenomen dat 
voor het koelen van gereinigde grond/materialen gebruik kan worden gemaakt van zowel Hollandsch 
Diep water als intern water. In de aanvraag is aan het gebruik van intern water, bij het bevochtigen 
van gereinigde grond/materialen, de volgende voorwaarde gekoppeld: 

"De kwaliteit van het water dient dusdanig te zijn dat het niet zal leiden tot nadelige effecten op 
de toepassingsmogelijkheden in het kader van het Bouwstoffenbesluir." 
*Het Bouwstoffenbesluit is inmiddels opgevolgd door het Besluit Bodernkwaliteit. 

Zoals beschreven onder het kopje "bevochtigen gereinigde grond/materialen" is ATM voornemens om, 
bij wijze van proef, de spui uit dele  wasser (incl. sediment) te gebruiken voor het bevochtigen van de 
gereinigde grond. 

Volledigheidshalve heeft ATM onderstaand een korte beschrijving opgenomen van het koel-
/waswaterproces in de wassers, 

De natte rookgasreiniging bestaat uit een 3-tal wassers. In deze wassers worden de 
rookgassen met een overmaat aan Hollands Diep water gekoeld/gewassen. Als gevolg van 
'het koelen van de rookgassen zal er een aanzienlijk deel van het koel-/waswater.  verdampen. 
Het verdampte koel-/waswater wordt (continu) aangevuld met zo'n 200 tot 300 m3  (HD-water) 
per dagl. 
Om het wasproces optimaal te doen plaatsvinden zal het wassen met steeds "schoner" water 
moeten worden uitgevoerd. Om deze reden vindt, de hierboven beschreven, suppletie van 
was-/koelwater plaats in de 3e wasser. Om het was-/koelwater van de 3e  wasser zo schoon 
mogelijk te houden (zo min mogelijk sediment) wordt er naast suppletie tevens koel.-/waswater 
gespuid naar de 2e  wasser. Eenzelfde soort "proces" van suppletie en spui vindt plaats in de 
2e  wasser, waarbij het koel-/waswater van de 2e  wasser wordt gespuid naar de 1e  wasser. 
Als gevolg van het wassen van de rookgassen treedt er sedimentvorming in de wassers op. 
Om verzadiging in (met name) dele  wasser te voorkomen wordt het sediment uit de wassers 
verwijderde. Om deze reden is er een decenter aangesloten op de eerste wasser. Deze 
decanter staat voortdurend te circuleren op de watervoorraad van de eerste wasser. De 
sedimentfractie uit, de decanter wordt afgevoerd en de waterfractie gaat retour naar de 1e  
wasser. 

Uit bovenstaande beschrijving van het koel-/wassysteem volgt dat het in de wassers aanwezige 
sediment moet worden verwijderd uit het koel-/waswater om het wassende effect van de wassers te 
kunnen garanderen. Dit betekent dat bij een storing van/aan de decanter het koel-/wasproces wordt 
verstoord. Deze verstoring zal uiteindelijk leiden tot een toename van de stofemissie ter plaatse van 
de schoorsteen. Waarbij in incidentele gevallen de daggemiddelde stofemissie verhoogd is ten 
opzichte van de norm uit het Bva. Met het hanteren van de voorgenomen werkwijze zullen de 
volgende (positieve) effecten worden behaald: 

- 	de betrouwbaarheid van de procesvoering van het koel /wasproces zal toenemen, 
Met andere woorden: een verhoogde stofemissie ter plaatse van de schoorsteen, agv 
storingen van aan de decenter, zal niet meer voorkomen. Bovendien ligt het in de lijn 
der verwachting dat de feitelijke emissie van stof verder wordt beperkt ; 

- 	afname energiegebruik agv het buiten werking stellen van de decanter. 

1  Als suppletievvater wordt (eveneens) HD-water gebruikt 
2  Indien dit sediment niet wordt verwijderd zal het wassend effect van de wassers worden geminimaliseerd met uiteindelijk 

doorslag van stof tot gevolg (stof emissie tpv schoorsteen). 
3  De spui van de 1" wasser zal moeten worden afgestemd op de benodigde hoeveelheid water in de ploegschaarmixer (eea ter 

koeling/bevochtiging van de gereinigde grond/materialen). Praktisch gezien zal dit betekenen dat de hoeveelheid 
suppletiewater tbv de wassers zal toenemen. Het sedimentgehalte in het koel-/waswater van de wassers zal daarentegen 
afnemen. Dit zal er toe leiden dat de feitelijke stofernissie op een lager niveau zal komen te liggen. 



Verder kan worden geconcludeerd dat ATM met de voorgenomen werkwijze het gebruik van primaire 
grondstoffen (in casu HD-water) optimaliseert, waarbij het totale verbruik van HD-water gelijk blijft. 

Conclusie:  
De voorgenomen werkwijze zal leiden tot de volgende (positieve) effecten: 

- 	de betrouwbaarheid van de procesvoering van het koel-/wasproces zal toenemen. 
Met andere woorden: een verhoogde stofemissie ter plaatse van de schoorsteen, agv 
storingen van aan de decanter, zal niet meer voorkomen. Bovendien ligt het in de lijn 
der verwachting dat de feitelijke emissie van stof verder wordt beperkt; 
afname energiegebruik agv het buiten werking stellen van de decanter; 
Feitelijke stofemissie zal mogelijkerwijs op een lager niveau liggen; 
optimaliseren gebruik primaire grondstoffen (oppervlakte water: Hollands Diep), bij 
gelijkblijvend verbruik 

Wel zal ATM middels de voorgenomen proef moeten aantonen dat de gereinigde grond/materialen 
blijven voldoen aan toepassingscriteria zoals opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit (BRL9335-2). 
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Schiedam, 11 april 2011 

Betreft: Partijkeuring thermisch gereinigde grond en zand uit teerhoudend asfaitgranulaat 

Geachte 

Hierbij rapporteren wij u betreffende de bemonstering, analyse en toetsing van een partij thermisch gereinigde 
grond en zand uit teerhoudend asfaltgranulaat met navolgende specificaties: 

Depot 
Hoeveelheid 
Locatie van bemonstering 
Datum van bemonstering 
Bemonsteringsprotocol 
Toetsingskader 

: TGGITGAG 01 dd 070311 
: ca. 9.960 ton 
: Middenweg 3 - Moerdijk 
: 07 maart 2011 
SIKB-Protocol 1001, versie 2 d.d. 17-06-2009 

: Regeling Bodemkwaliteit d.d. 21-12-2007; bijlage 8, tabel 1 

Als bijlagen treft u aan: 
- Toetsing; 
- Analyserapporten; 
- Monsternemingsplan; 
- Monsternemingsformulier. 

Beoordeling: 	Voor toepassing op of in de bodem voldoet deze partij thermisch gereinigde grond en 
zand uit teerhoudend asfaltgranulaat aan kwaliteitsklasse industrie en is de partij 
geschikt voor verwerking in een grootschalige toepassing. 

Civieltechnisch is de partij geschikt voor toepassing als "zand in aanvulling of 
ophoging". 

Met vriendelijke gror 
Euroteam Milieu B,/  .  

4.14% 
‘.„ 1 	 Advies 

4chet‘ 	1001 
Euroteem Milieu B.V. 

Bodemonderzoek 



gem 
90,05 
1,65 
1,65 
9,70 

TOETSING ANALYSEGEGEVENS PARTIJ THERMISCH GEREINIGDE GROND EN ZAND UIT TEERHOUDEND ASFALTGRANULAAT 

Toetsingskader: Regeling bodemkwaliteit 

Opdrachtgever 
Partijnummer 
Partijgrootte 
Datum monstername 
Locatie monstername 

Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. 
TGGTTGAG 01 dd 070311 . 
ca. 9.960 ton 
7 maart 2011 
Vlasweg 19 - Moerdijk 

Datum 
Status beoordeling 
Rapportnr's Analytico 

11-04-11 
Definitief 
2011036697 
2011036698 

Euroteam Milieu B.V. 

89,8 
1,6 
1,6 
9,6 

90,3 
1,7 
1,7 
9,8 

droge stofgehalte (gew 
org. stof (gew"A ds) 
lutum (gew% ds) 	6) 

pH 

M1 M2 

Grootschalige toepassing landbodem 

gemeten emissies 

Y M1 M2 gem Y ai 

Voldoet aan.  mg/kg de mg/kg ds mgikg ds 
M1 

mg/kg ds 

gemeten concentraties 

M2 
	

gem. 
mg/kg ds 

Achter- 
grond- 

waarden 
mg/kg ds 

maximale waarden 
bodemfunctieklasse / 

kwaliteitsklasse 
Klasse 
	Klasse 

Wonen 
	Industrie 

mg/kg ds 

Emissie- 
toets- 

waarden 
mg/kg de 

Eisen aan 
emissie? 

Maximale 
emissie- 
waarden 
mg/kg ds 

Emissie 
voldoet? ring/kg da mg/kg es 

Metalen 
0,036 	0,034 0,0350 achtergrondwaarde 

achtergrondwaarde 
niet van toepassing 
klasse industrie 
klasse industrie 
klasse wonen 
klasse industrie 
klasse wonen 
klasse wonen 
klasse wonen 
klasse industrie 
klasse wonen 
klasse industrie 
klasse industrie 

1,9 

0,10 
0,260 
0,050 
0.030 
0,790 

0,30 

0,051 
< 0,60 

< 0.0010 
< 0,010 
< 0.030 
< 0.050 

I < 0,00040 
<0.10 

0,25 
< 0,050 
< 0,030 

0.66 
< 0,30 

antimoon (Sb) 
arseen (As) 
barium (Ba) 	 8) 
cadmium (Cd) 
chroom (Cr) 
kobalt (Co) 
koper (Cu) 
kwik (1-ig) 
lood (Pb) 
molybdeen ((Vlo) 
nikkel (Ni) 
tin (Sn) 
vanadium (V) 
zink (Zn) 

0,061 0,0560 

	

< 0,60 	0,60 
< 0,0010 0,0010 
< 0,010 0,0100 

	

< 0.030 	0,030 

	

< 0,050 	0,050 
< 0,00040 0.00040 

1,3 
7,4 

140 
0,90 

44 
6.2 
27 

0,35 
120 
1,9 
20 

8,8 
54 

180 

22 
44 

2.5 
97 
54 
92 
3,3 

337 
190 

34 
246 
86 

303 

9 
24 

107 
2,5 
97 
37 
55 
3,3 

106 
105 

34 
123 

50 
181 

15 
15 

0,697 
33,5 
10,0 
26,1 
0,58 

133,4 
88 
13 
49 
33 
84 

1,1 
8,0 
130 

0,96 
50 

6.1 
32 

0.37 
110 
1,9 
21 

5.9 
47 

140 

4,0 
11,4 

0,35 
29,7 
4,3 
19 

0,10 
32 
1,5 
12  

1,8 
27 
59 

1,20 
7,70 

135,0 
0,930 
47,0 
6,15 
29.5 

0,360 
115,0 

1,90 
20,5 
7,85 
50,5 

160,0 

Nee 
Nee 
n.v.t. 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Ja 

Nee 

< 0,10 
0.27 

< 0,050 
< 0,030 

0,92 
< 0,30 

< 1,0 
1,5 

0,012 
52 

klasse wonen 
achtergrondwaarde 

Voor algemene opmerkingen en de opmerkingen waarnaar in de tabel met een ft) wordt 
verwezen: zie pagina 3 t/m 5 

38 

< 1,0 
2.1 

0,0098 
29 

Conclusies: 
- partij voldoet aan kwaliteitsklasse industrie 
- partij is geschikt voor verwerking in een grootschalige toepassing 

cyanide (totaal) 
PAK's totaal (som 10) 7) 
PCB's (som 7) 
minerale olie 

1,0 
1,80 

0,0109 
40,5 

0,004 

5,5 
1.5 

0,004 
6,8 
5.5 

38 
0,100 

100 

40 
50 

klasse industrie 
klasse industrie 
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Opdrachtgever: 	 
Partijnummer:  
Partijgrootte: 	 
Datum monstername: 
Locatie monstername: 

Afvalstoffen Terminal Moerdijk  B.V. 
TGG/TGAG 01 dd 070311 	 
ca. 9.960  ton 
7 maart 2011 	 
Vlasweg 19 - Moerdijk 

Datum:  
Status beoordeling: 
Rapportnr's Analytico: 

11-04-11 
Definitief  
2011036697 
2011036698 

BEOORDELING CIVIELTECHNISCHE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN 

Voor de beoordeling van de toepassingsmogelijkheden als "zand in aanvulling of ophoging" of "zand in 
zandbed" zijn op een mengmonster de hiervoor door RAW voorgeschreven proeven uitgevoerd. 

Zand in aanvulling of 
ophoging Zand in zandbed 

korrelverdeling 
< 63 pm  
<  2 pril 
< 20 pm 

meet- 
eis 	waarde 
5 50 % 	11,1 % 
5 8% < 1,0 %  

eis 
s 15 % 

5 3 % * 

meet-
waarde 

11,1 % 

< 1,0 % 

gloeiverlies 
beoordeling  geschikt  

5  3 % 
ongeschikt 

3,2 )̀/0 

* ) Als fractie < 63 ligt tussen 10 % en 15 %. 

Conclusie: 
- De partij is geschikt voor toepassing als 'zand in aanvulling of ophoging' 
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Opdrachtgever: 	 
Partijnummer: 	 
Partijgrootte:  
Datum monstername: 
Locatie monstername: 

Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. 
TGG/TGAG 01 dd 070311 
ca. 9.960 ton 
7 maart 2011 
Vlasweg 19 - Moerdijk  

Datum: 	 
Status beoordeling: 
Rapportnr's Analytico: 

11-04-11 
Definitief 
2011036697 
2011036698 

Et.iroteam Milieu B.V. 

BIJLAGE TOETSING ANALYSE GEGEVENS 

BRL SIKB 1000  
Het procescertificaat van Euroteam Milieu BV en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van 
toepassing op de activiteiten inzake de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de 
daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever (als deze hiervoor 
een ministeriële aanwijzing heeft verkregen). Op basis van § 3.10 van de BRL SIKB 1000 kan Euroteam 
Milieu BV voor de uitvoering van de monstername gebruik maken van erkende monsternemers van 
Ingenieursbureau Mol BV uit Wateringen. 

Functiescheidinq 
Met betrekking tot het certificeren van partijen grond of bouwstoffen mag er geen enkele relatie bestaan 
tussen de keurende instantie en de eigenaar van de te certificeren partij grond of bouwstof. 
Euroteam Milieu BV is een 100% dochteronderneming van SITA EcoService Schiedam BV, waarvan de 
aandelen in handen zijn van SITA Nederland. Euroteam Milieu BV is op geen enkele juridische, financiële, 
personele of andere wijze gelieerd of verbonden met ATM. 

Algemeen  
Het onderzoek van deze partij thermisch gereinigde grond en zand uit teerhoudend asfaltgranulaat ter 
bepaling van de toepassingsmogelijkheden heeft plaatsgevonden overeenkomstig: 

- 	Het Besluit Bodemkwaliteit en de Regeling Bodemkwaliteit d.d. 21-12-2007, voor zover hiervan in het 
navolgende niet wordt afgeweken. 
BRL SIKB 1000 versie 8.0 met onderliggend protocol 1001 "Monsterneming voor Partijkeuringen 
grond en baggerspecie" versie 2 d.d. 17-06-2009. Euroteam Milieu B.V. is hiertoe gecertificeerd 
volgens proces-certificaat RQA656013 d.d. 20-03-2010. 

- Laboratoriumwerkzaamheden zijn uitgevoerd door een hiervoor volgens AP04 geaccrediteerd 
laboratorium, voor zover betreffende onderzoeksresultaten door het laboratorium zijn weergegeven op 
analysecertificaten, voorzien van het betreffende keurmerk. 

In overleg met ATM is besloten dat de verkregen analyseresultaten alleen worden getoetst aan (Regeling 
bodemkwaliteit, bijlage B, tabel 1) de "Normwaarden voor toepassen van grond of baggerspecie op of in  
de bodem ..." 

Opmerkingen 

1. 	Keuze analysepakket samenstellingsonderzoek:  
In opdracht van ATM worden de volgende parameters onderzocht: 

- d.s., lutum, organische stof, pH 
metalen: Sb, As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Sn, V en Zn 

- cyanide (totaal) 
minerale olie, PAK's totaal (som 10) en PCB's (som 7) 
OCB's 

De gehalten organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB's) worden in principe uitsluitend voor intern gebruik 
door ATM bepaald, de resultaten staan dus wel vermeld op de analysecertificaten maar worden niet 
verwerkt in de toetsingstabel. 
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Het samenstellingsonderzoek wordt in opdracht van ATM uitgebreid met aanvullende parameters, indien 
hiervoor, op basis van voorinformatie of ingangskeuring, verhoogde concentraties in de gereinigde grond 
mogelijk worden geacht. 

2. Emissie-onderzoek voor "grootschalige toepassing op of in de bodem":  
Voor "grootschalige toepassing op of in de bodem" gelden uitsluitend emissie-eisen voor de metalen 
waarvan de emissietoetswaarde wordt overschreden. In opdracht van ATM wordt de emissie bepaald voor: 

- 	metalen: Sb, As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Hg. Pb, Mo, Ni, Sn, V en Zn 
anionen: fluoride, bromide, chloride en sulfaat 

Ter beoordeling of de partij voldoet worden uitsluitend de gemeten emissies getoetst van de metalen 
waarvoor de emissietoetswaarde wordt overschreden. Van de overige metalen worden de gemeten 
emissies wel in de toetsingstabel vermeld. 
De emissies voor de anionen (fluoride, bromide, chloride en sulfaat) worden in principe uitsluitend voor 
intern gebruik door ATM bepaald, de resultaten staan dus wel vermeld op de analysecertificaten maar 
worden niet verwerkt in de toetsingstabel. 

3. Berekening van gemiddelde concentraties en emissies  
Voor de berekening van gemiddelde concentraties en emissies wordt voor het resultaat van een separate 
analyse aangehouden: 
- 	de getalswaarde volgens analyse 
- 	bij een resultaat < "kleiner dan waarde": de "kleiner dan waarde" 

4. Spreiding tussen meetwaarden: Spreidingsfactor Y  
In de toetsingstabel wordt, zowel in het samenstellingsonderzoek als in het emissie-onderzoek, in de kolom 
"Y" de verhouding weergegeven tussen hoogste en laagste meetwaarde, indien deze hoger is dan 2,5. Op 
basis van deze signalering wordt gecontroleerd of bij de diverse procedurestappen (monsterneming, 
voorbehandeling, analyse, etc.) fouten zijn gemaakt of worden vermoed. Indien dit het geval is, wordt onder 
de betreffende tabel aangegeven welke vervolgactie is ondernomen (opnieuw uitvoeren van de betreffende 
en opvolgende stappen) (zie ook opmerking 5.) Als een dergelijke toelichting ontbreekt, is aangenomen dat 
in de partij sprake is van een grote mate van heterogeniteit en derhalve geen vervolgactie noodzakelijk is. 
Dergelijke heterogeniteit is verklaarbaar omdat een partij gereinigde grond doorgaans is samengesteld uit 
gereinigde partijen van diverse oorsprong. 

5. Herkwalificatie  
In de Regeling Bodemkwaliteit zijn geen regels gesteld m.b.t. mogelijkheden van herkwalificatie. Met ATM 
is dienaangaande het volgende overeengekomen: 

5.1 Herkwalificatie samenstelling 
Indien voor een of meerdere parameters een gemiddeld gehalte (fysische parameters) of concentratie 
(chemische parameters) wordt gevonden, welke niet overeenkomt met de verwachting op basis van 
verzamelde voorinformatie en/of beschikbare procesparameters, kan besloten worden tot nogmaals 
uitvoeren van een of meerdere (opvolgende) stappen: 

- 	monstername, voorbehandeling en analyse op betreffende parameter(s). 
Bovengenoemde stap(pen) betreffen telkens alle bestaande of een gelijk aantal nieuw te nemen monsters. 
Voor toetsing wordt het gemiddelde berekend van de uitkomsten van de herkwalificatie. De oorspronkelijke 
resultaten voor betreffende parameter(s) komen derhalve te vervallen. 
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Euroteam Milieu B.V. 

5.2 Herkwalificatie emissiewaarden 
Indien voor een of meerdere parameters een gemiddelde emissie wordt gevonden, welke niet overeenkomt 
met de verwachting op basis van verzamelde voorinformatie en/of beschikbare procesparameters, kan 
besloten worden tot nogmaals uitvoeren van een of meerdere (opvolgende) stappen: 
- 	monstername, voorbehandeling, kolomproeven en analyse eluaten op betreffende parameter(s). 

Bovengenoemde stap(pen) betreffen telkens alle bestaande of een gelijk aantal nieuw te verkrijgen 
monsters/eluaten. Voor toetsing wordt het gemiddelde berekend van de uitkomsten van de herkwalificatie. 
De oorspronkelijke resultaten voor betreffende parameter(s) komen derhalve te vervallen. 

6. Correctie lutum en organische stofgehalte 
Bij een gemiddeld gehalte lutum en/of organische stof < 2 gew.% wordt voor de berekening van de 
normwaarden een gehalte aangehouden van 2 %. 

7. Correctie PAK 
Volgens de Regeling Bodemkwaliteit wordt het gemiddelde gemeten gehalte PAK's totaal (som 10) bij een 
gemiddeld gemeten gehalte organische stof < 10 %, getoetst aan de normwaarden volgens bijlage B, tabel 
1 van de Regeling voor een gehalte organische stof van 10 %. 

8. Correctie Barium  
Op 2 april 2009 is de Regeling Bodemkwaliteit gewijzigd (Staatscourant 2009 nr 67, 7 april 2009) waarbij 
de normen voor Barium zijn komen te vervallen. 
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Met vriendelijke groet, 

Eurofins Analytico B.V. 

cum ins 
at,Int alyt c,' 

Eurot 
T.a.v 
Postb 
3102 GE SCHIEDAM 

Analysecertificaat 

Datum: 08-04-2011 

Hierbij ontvangt u de resultaten von het navolgende laboratoriumonderzoek. 

certificaotnummer 	 2011036697 
Uw projectnummer 	 03P21.5 
Uw projectnaam 	 ATM: TGG/TGAG 01 dd 070311 
Uw ordernummer 	 03P215 
Monster(s) ontvangen 	 07-03-2011 

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties 
Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies. 

De grondmonsters worden tot 6 weken no datum ontvangst gekoeld bewaard en watermonsters tot 2 weken no 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. 
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij u dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van 
de standaardbewoarperiode 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 von dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. 

Eurofins Analytico B.V. 

Glideweg 44-46 	 Tel. +31 (0)34 242 83 00 	ABN AMRO 54 es 74 456 	torofins Rnolytico B.V. 	1SO 9001: 2009 gecertificeerd door loyd'8 
3771 MB Borneveld 	FoX +31 (0)34 242 43 99 	VAT/BTW No. 	 AQA en erkend door het Vloorese Gewen WAN en sep. LNO. 
P.O. Box 459 	 E-mail inforgonolytico.coia NL 4043.14.803.801 	het stosseise Omegt OM, hot Waals* Gewolkt (OGRIti-OWD) 
3770 Al Borneveld Nl 	Site vninv.onolytico.com 	KvK No. 09006623 	en door de overboden von tronkelik en luziodourg (MM). 
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Analysecertificaat 

Uw projectnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Dotum monstername 
Monsternemer 
Monstermatrix 

Metalen 
R 	Arseen (As) 
R 	Barium (Ba) 
A Cadmium (Cd) 
A Chroom (Cr) 
A 	Kobalt (Co) 

R Koper (Cu) 

R 	Kwik, niet vluchtig (Hg) 
A 	Nikkel (Ni) 

A Molybdeen (Mo) 

A 	Lood (Pb) 
A Tin (5n) 

A 	Zink (in) 

A Antimoon (Sb) 
A Vanadium (V)  

03P215 
ATM: TGG/TGAG 01 dd 070311 
03P215 
07-03-2011 

Grond; Bouwstof BSB/RP04 

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  

Certificaatnummer 
Startdatum 
Rapportagedatum 
Bijlage 
Pagina 

	

t 
	

2 

	

9.9 	10.0 

	

<1.0 	<1.0 

	

89.8 	90.3 

	

1.6 	1.7 

	

1.6 	1.7 

	

7.4 	8.0 

	

140 	130 

	

0.90 	0.96 

	

44 	50 

	

6.2 	6.1 

	

27 	32 

	

0.35 	0.37 

	

20 	21 

	

1.9 	1.9 

	

120 	110 

	

8.8 	6.9 

	

180 	140 

	

1.3 	1.1 

	

54 	47  

2011036697 
07-03-2011 
08-04-2011/14:56 
R,B,C,D 
1/4 

Analyse 
	 Eenheid 

Voorbehondeling 
A 	Hoeveelheid aangeleverd monster 	 kg 
A 	Massa percentage artefacten 	 % (m/m) 

Bodemkundige analyses 
A Droge stof 

A 	Organische stof 	 % (m/m) ds 
Lutum 	 % (m/m) ds 

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) 

Minerale olie (C12-C16) 
Minerole olie (C16-C21) 

Minerale olie (C21-C30) 

Minerale olie (C30-C35) 
Minerale olie (C35-C40) 

R 	Minerale olie totaal (C10-C40) 

Chromatogram olie (GC) 

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB 
R Hexachloorbenzeen 
A 	alfa-HCH 

REN AMRO 54 85 74 466 
VAT/BTW No. 
NL 8043.14.883.801 
KvK No. 09088623 

Analytico-nr. 
5978413 
5978414 

Q: door 050 geoccrediteerde verrichting 
0904 erkende verrichting 

S: AS 3000 erkende verrichting 
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel sierden gereproduceerd."-'• 

Eurofins Analytico B.V. Is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 
Rijrk en erkend door het Vioalase gewest (OM en Dep. ENE), 
het Brusselse gewest OOM), het Waalse Gewest (OGDNE-OWD) 	 TESTEN 
en door de overheden von Frankrijk vn Luxemburg (MEV). 	 RvA 1010 

Nr. Monsteromschrijving 
1 RTM: TGG/TGAG 01 dd 070311: M1 
2 RTM: TGG/TGRG 01 dd 070311: M2 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 44-46 	Tel, +31 (0)34 242 63 00 
3771 N8 Borneveld 

	
Fax +31 (0)34 242 63 99 

P.O. Box 459 	 E-mail info@anolytico.com  
3770 AL Borneveld NL 	Site www.onalytico.com  
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Analysecertificaat 

Uw projectnummer 	03P215 	 Certificaatnummer 	2011036697 
Uw projectnaam 	 ATM: TGG/TGAG 01 dd 070311 	 Startdatum 	07-03-2011 
Uw ordernummer 	03P215 	 Rapportagedatum 	08-04-2011/14:56 
Datum monstername 	07-03-2011 	 Bijlage 	 A,B,C,D 
Monsternemer 	 Pagina 	 2/4 
Monstermatrix 	 Grond; Bouwstof BSB/RP04 

Analyse 	 Eenheid 	i 	2 

• beta-HCH 	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 
A 	gamma-HCH 	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

HCH (som) factor 0.7 	 mg/kg ds 	0.0021 	0.0021 
• Isodrin 	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 
A 	Telodrin 	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 
A 	Hexachloorbutadieen 	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 
A 	Aldrin 	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

Dieldrin 	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 
A 	Endrin 	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 
A 	Drins (som) factor 0.7 	 mg/kg ds 	0.0021 	0.0021 
A 	o,p'-DDE 	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 
A 	p,p'-DDE 	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 
A 	o,p'-DDD 	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 
• p,p'-DDD 	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 
A 	o,p'-DDT 	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 
A 	p,p'-DDT 	 mg/kg ds 	<0.0030 	<0.0030 
A 	DDX (som) factor 0.7 	 mg/kg ds 	0.0056 	0.0056 
A 	Heptachloor 	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 
A 	olfa-Endosulfan 	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

Heptachloorepoxide(cis- of A) 	mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 
Fl 	Heptachtoorepoxide(trans- of B) 	mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

Heptachloorepoxide (som) factor 0.7 	mg/kg ds 	0.0014 	0.0014 
Ft 	alfa-Chloordaan 	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 
A 	gamma-Chloordaan 	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 
Fi 	Chloordaan (som) factor 0.7 	 mg/kg ds 	0.0014 	0.0014 
A 	OCB (som) factor 0.7 	 mg/kg ds 	0.017 	0.017 

Polychloorbifenylen, PCB 
A 	PCB 28 	 mg/kg ds 	<0.0020 	<0.0020 
A 	PCB 52 	 mg/kg ds 	<0.0020 	<0.0020 
A 	PCB 101 	 mg/kg ds 	<0.0020 	<0.0020 
A 	PCB 118 	 mg/kg ds 	<0.0020 	<0.0020 
A 	PCB 138 	 mg/kg ds 	<0.0020 	<0.0020 
Fl 	PCB 153 	 mg/kg ds 	<0.0020 	0.0025 
Fl 	PCB 180 	 mg/kg ds 	<0.0020 	0.0024 

Nr. Nonsteromschrijving 	 Analytico-nr. 
1 	ATM; TGG/TGRG 01 dd 070311: Mi 	 5978413 
2 	ATM: TGG/TGRG 01 dd 070311: M2 	 5978414 

Eurofins Analytico B.V. 

Q: door itvA geaccrediteerde verrichting 
A: 9904 erkende verrichting 
5: AS 3000 erkende verrichting 

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Gildeweg 44-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 	ABN AMRO 54 85 74 456 turofins Analytico B.Y. is I50 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 
3771 NB Liarneveld 	Fox +31 (0)34 242 63 99 	VAT/BTW No. 	 RQA en erkend door het Vlogesse Gewest MAM en Dep. iso, 

TESTEN P.O. Box 459 	 info@analytico.com  NL 8043.14383.1301 	het Brusselse Gewest (DIM), het Waalse GeWest (DGRNE-OWD) 
3770 AL Barneveld NL 	Site www.analytico.com 	KvK No. 09088623 	en door de overheden van frankrijk en Luxemburg (MEV). 	 RvA 1010 
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Analysecertificaat 

Uw projectnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Datum monstername 
Monsternemer 
Monstermatrix  

03P215 
RTM: TGG/TGAG 01 dd 070311 
03P215 
07-03-2011 

Grond; Bouwstof BSB/AP04  

Certificaotnummer 
Startdatum 
Rapportagedatum 
Bijlage 
Pagina  

2011036697 
07-03-2011 
08-04-2011/14:56 
A,B,C,D 
3/4 

°C 

Analyse 	 Eenheid 

PCB (som 7) (corr. *0.7) 	 mg/kg ds 
PCB (som 6) (corr.*0.7) 	 mg/kg ds 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
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 

Naftaleen 

Fenanthreen 
Anthroceen 

Fluorantheen 

Benzo(a)anthroceen 
Chryseen 

Benzo(k)fluorantheen 
Benzo(a)pyreen 
Benzo(ghi)peryleen 

Indeno(123-cd)pyreen 

PAK VROM (10) (factor 0,7) 

Fysisch-chemische analyses 
Meettemperatuur (pH-CaCl2) 
Zuurgraad (pH-CaCl2) 

Cyanide 
Cyanide totaal 

Uitloogonderzoek 
Kolomproef L/5 factor fractie 1 

Kolomproef L/S factor fractie 2 
Antimoon (Sb) uitloogbaar 
Arseen (As) uitloogboor 

Barium (Ba) uitloogbaar 
Cadmium (Cd) uitloogbaar 

Chroom (Cr) uitloogbaar 

Kobalt (Co) uitloogbaar 
Koper (Cu) uitloogbaar 
Kwik (Hg) uitloogbaar 

Nikkel (Ni) uitloogbaar 
Molybdeen (Mo) uitloogbaar 

Lood (Pb) uitloogbaar 
Tin (Sn) uitloogbaar 

1 

0.0098 

0.0084 

0.062 
0.23 

0.034 
0.46 2) 

0.22 
0.22 2) 

0.085 

0.29 
0.21 2) 

0.31 2) 

2.1 

20 

9.6 

<1.0 

0.0010 

0.0090 3) 

0.036 
0.051 

<0.60 
<0.0010 
<0.010 

<0.030 

<0.050 
<0.00040 

<0.050 
0.25 

<0.10 
<0.030 

2 

0.012 1) 
0.010 

0.061 

0.24 
0.046 

0.23 2) 

0.15 2) 

0.17 
0.10 

0.16 2) 

0.17 

0.20 2) 

1.5 

19 
9.8 

<1.0 

0.00099 

0.0090 3) 

0.034 

0.061 
<0.60 

<0.0010 
<0.010 

<0.030 

<0.050 
<0.00040 

<0.050 
0.27 

<0.10 
<0.030 

mg/kg ds 

L/g ds 
L/g 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 

Nr. Monsteromschrijving 
RTM: TGG/TGAG 01 dd 070311: Mi 

2 RTM: TGG/TGRG 01 dd 070311: M2 

Analytico-nr. 
5978413 
5978414 

g: door ave geaccrediteerde verrichting 
A: AP04 erkende verrichting 
s: as 3000 erkende verrichting 
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.,. >  

Eurofins enolytico B.Y. is ZSO 9001: 2000 gecertificeerd door lioydes%& 
RgA en erkend door het Ylooese Gewest (OMA en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (SIM), het Waalse Gewest OGGNE-own) 	TESTEN 
en door de overheden van frankrijk en Luxemburg (MEY). 	 RvA 1010 

Eurofins Analytice B.V. 

Gildeweg 44-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 	ABN AMRO 54 85 74 456 
3771 NA Barneveld 

	
Fax +31 (0)34 242 63 99 	VAT/BTW No. 

P.O. Box 459 	 E-mail info@analytico.com 	NL 8043.14.835.801 
3770 AL Barneveld Nl. 	Site www.anaiytico.com 	KvK No. 09058623 
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Analysecertificaat 

Uw projectnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Datum monstername 
Monsternemer 
Monstermatrix  

03P215 
ATM: TGG/TGRG 01 dd 070311 
03P215 
07-03-2011 

Grond; Bouwstof BSB/F1PO4  

Certificaatnummer 
stortdatum 
Rapportogedotum 
Bijlage 
Pagina  

2011036697 
07-03-2011 
08-04-2011/14:56 
A,B,C,D 
4/4 

Analyse 
	 Eenheid 

	
t 	2 

A 	Vanadium (v) uitloogbaar 	 mg/kg ds 	0.66 	0.92 
A 	Zink (In) uitloogbaar 	 mg/kg ds 	<0.30 	<0.30 
A 	Bromide uitloogbaar 	 mg/kg ds 	6.8 	5.4 
R 	Chloride uitloogbaar 	 mg/kg ds 	380 s) 	440 0 
A 	Fluoride uitloogbaar ISE (NEN 6483) • 

	
mg/kg ds 	3.9 	4.2 

A 	sulfaat uitloogbaar 	 mg/kg ds 	1800 	2100 I) 

Fractie t 
R Geleidingsvermogen 25°C 	 ps/cris 

	2500 	3000 
Geleidingsvermogen 25°C 	 mS/rn 	250 	300 

A Geleidingsvermogen 20°C 	 pS/cm 	2200 	2700 
fl Geleidingsvermogen 20°C 	 mS/m 	220 	270 

Meettemperatuur (p14) 
	

°C 
	

21.6 	21.3 
A 	Zuurgraad (pH) 
	

9.3 	9.6 

Fractie 2 
A Geleidingsvermogen 25°C 	 pS/cm 	420 	380 
A Geleidingsvermogen 25°C 	 mS/m 	42 	38 
R Geleidingsvermogen 20°C 

	 NS/cm 	380 	340 
A Geleidingsvermogen 20°C 	 mS/m 	38 	34 

Meettemperatuur (pH) 
	

°C 
	

21.2 	21.4 
A 	Zuurgraad (ptt) 
	

9.1 	8.9 

Nr. Monsteromschrijving 
	 Anolytico-nr. 

1 	ATM: TGG/TGRG 01 dd 070311: M1 
	

5978413 
2 	ATM: TGG/TGRG 01 dd 070311: M2 

	 5978414 

Etirofins Anolytieo 

Gildevreg 44.44 
3771 NO Borneveld 
9.0. Box 459 
3770 Al eorneveld Nl 

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fox +31 (0)34 242 43 99 

infogonoiytico.cosi 
Site www.onolytico.cors 

ABN AMRO 54 85 74 456 
VAT/BTW Ne. 
Nl 8043.14.883.801 
KvK No. 09084623 

Q: door AvA geaccrediteerde verrichting 
	 Akkoord 

A: 9904 erkende verrichting 	 Pr.coded. 
5: AS 3000 erkende verrichting 

Dit certificoot mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd._ 

Eurofint Anatvtica B.V. is 150 9001 2008 gecertificeerd door kloyd's 
Rgrt en erkend doet het Vlaamse Gewest (0VAI4 en Dep. LNO, 
het 141.4440s* Gewest (DIN), het Waalse Gewest (DCRNS-OWD) 	TESTEN 
en door de overheden van frankrijk en tukereburg (en). 	 RvA 1010 



eurofins 
arialytico' 

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2011036697 

Pagina 1/1 

Monsteromschrijving 

ATM: TGG/TGAG 01 dd 070311: M 

Rnolytico-n Boornr 	Deelmonster omschrijving Van 	Tot 	Barcode 

5978413 1 	 0 	0 0590141502 
5978413 	 0901247362 
5978413 	 0901247363 
5978413 	 0901259223 
5978413 	 0901259224 

5978414 1 	 0 	0 	0590141501 	ATM: TGG/TGAG 01 dd 070311: M 
5978414 	 0901247364 
5978414 	 0901247365 
5978414 	 0901247494 
5978414 	 0901247495 
5978414 	 0901259440 
5978414 	 0901259441 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 44-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 	ABN AMRO 54 85 74 456 	turofins Anolvtico B.V. 13150 9001: X006 gecertificeerd door Lloyd's 
3771 NO Barneveld 	sax +31 (0)34 242 63 99 	VAT/BTW No. 	 MIA en erkend door hef Vlaamse Gewest (OVAN CA Dep. LNE), 
P.O. Box 459 	 info@anolytico.com  NL 8043.14.883.501 	het brusselse Gewest (OLM), het waalse :Gewest (DGRNE-OWB) 
3770 AL Barneveld NL 	Site www.onolytico.com 	KvK No. 09088623 	en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEY). 
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2011036697 

Pagina 111 
Opmerking 1) 
Confirmatie is niet mogelijk waardoor het gerapporteerde gehalte is bepaald op één detector conform de criteria van 
NEN 6977. 

Opmerking 2) 
Indicatieve waorde(n) vanwege matrixstoring. 

Opmerking 3) 
De proef bestaat uit 2 fracties (L/S=1 en L/Sz10). 
De cumulatieve uitloogbaarheid (L/S=10) wordt berekend en gerapporteerd in mg/kg ds. 

Eurofins Analytico B.V. 

Bildeweg 44-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 	ABN AMRO 54 85 74 456 Eurofins Analytico B.Y. is 158 9001: 2008 gecertificeerd door lloyd's 
3771 Ns Borneveld 	Fox +31 (0)34 242 63 99 	VAT/BTW No. 	 Rgfl en erkend door het VloaroSe GeWest (OVAM en Dep. LNO, 
P.O. Box 459 	E-mail info@analytico.com  NL 8043.14.883.801 	het. Brusselse Gewest (BOM), het Waalse Gewest (DORNE-OWD) 
3770 Al Borneveld Nl 	Site www.analytico.com 	KvK No. 09088623 	en door de overheden von Frorskrijk en. Luxemburg (14EV). 
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2011036697 

Pagina 1/1  

Analyse 
OCB AP04 
ICP-MS Arseen 
PAK som AS3000/AP04 
PAK (VROM) 
ICP-MS Barium 
Organische stof 
Lutum 
Zuurgraad (pH) fractie 2 
ICP-MS Cadmium 
ICP-MS Chroom 
ICP-MS Kobalt 
ICP-MS Koper 
ICP-MS Kwik 
ICP-MS Nikkel 
ICP-MS Molybdeen 
ICP-MS Lood 
Polychloorbifenylen (PCB) AP04 
ICP-MS Tin 
ICP-MS Zink 
ICP-MS Antimoon (Sb) 
Minerale Olie (GC) 
ICP-MS Vanadium (V) 
Chromatogram (GC) 
Zuurgraad (pH-CaC12) 
Cyanide Totaal (NEN-ISO) 
Aangeleverde monsterhoeveelheid 
Artefacten 
Droge stof 
Kolom proef (L/S 1 en 10) 2 fracties 
ICP-MS Sb uitloogbaor 
ICP-MS As uitloogboar 
ICP-MS Ba uitloogbaor 
ICP-MS Cd uitloogboar 
ICP-MS Cr uitloogboar 
ICP-MS Co uitloogbaor 
ICP-MS Cu uitloogbaor 
ICP-MS Hg uitloogboar 
ICP-MS Ni uitloogbaar 
ICP-MS Mo uitloogbaar 
ICP-MS Pb uitloogbaar 
ICP-MS Sn uitloogbaar 
ICP-MS V uitloogbaar 
ICP-MS In uitloogbaar 
Bromide ionchromatografie 
Chloride ionchromatografie 
Fluoride totaal (NEN 6483) 
Sulfaat ionchromatografie 
Geleidingsvermogen fr 1 
Zuurgraad (pil) fractie 1 
Geleidingsvermogen fr 2 

Methode 
W7255 
W0423 
W0301 
W7301 
W0423 
W7109 
W7173 
W0160 
W0423 
W0423 
W0423 
W0423 
W0423 
W0423 
W0423 
W0423 
W7255 
W0423 
W0423 
W0423 
W7203 
W0423 
W0202 
W0524 
W0517 
W7101 
W7101 
W7104 
W0152 
W0421 
W0421 
W0421 
W0421 
W0421 
W0421 
W0421 
W0421 
W0421 
W0421 
W0421 
W0421 
W0421 
W0421 
W0504 
W0504 
W0546 
W0504 
W0160 
W0160 
W0160  

Techniek 
GC-ECD 
ICP-MS 
HPLC 
HPLC 
ICP-MS 
Gravimetrie 
Sedimentatie 
Potentiometrie 
ICP-MS 
ICP-MS 
ICP-MS 
ICP-MS 
ICP-MS 
ICP-MS 
ICP-MS 
ICP-MS 
GC-ECD 
ICP-MS 
ICP-MS 
ICP-MS 
GC-FID 
ICP-MS 
GC-FID 
Potentiometrie 
Spectrometrie (CFA) 
Voorbehandeling 
Voorbehandeling 
Gravimetrie 
Uitloging 
ICP-MS 
ICP-MS 
ICP-MS 
ICP-MS 
ICP-MS 
ICP-MS 
ICP-MS 
ICP-MS 
ICP-MS 
ICP-MS 
ICP-MS 
ICP-MS 
ICP-MS 
ICP-MS 
Ionchromatogrofie 
Ionchromatogrofie 
Potentiometrie 
Ionchromatografie 
Conductometrie 
Potentiometrie 
Conductometrie  

Referentiemethode 
Cf. AP04-SG-X/SB-IV en cf. NEN 6980 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 
Cf. AP04 SG IX/SB III G cf. NEN 6977 
Cf. AP04-SG-IX&SB-III en cf. NEN 6977 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 
Cf. APQ4-SG-IV cf. NEN 5754 
Cf. AP04-SG-III en cf. NEN 5753 
Cf. APO4-U-IV, cf. 0-NEN 6411& cf. CMA 211) 
Cf. NEN-EN-'S° 17294-2 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 
Cf. AP04-SG-X/SB-IV en cf. NEN 6980 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 
Cf. AP04-SG-XI/SB-V en cf. NEN 6978 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 
Eigen methode 
Cf. AP04-SG-I en cf. NEN-ISO 10390 
Cf. APO4SG-VII en cf. NEN-ISO 17380 
Cf. AP04 V 
Cf. AP04 V 
Cf. AP04-SG-II/SB-I 
Cf. NEN 7373/NEN 7383 en CMA 2/II/A9.1 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. CMR/2/I/B.1 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. CMA/2/I/B.1 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. CMA/2/I/B.1 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. CMA/2/I/B.1 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. CMR/2/I/B.1 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. CMA/2/I/B.1 
Cf. AP04-E-VIII en gw. NEN 7324 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. CMA/2/I/B.1 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. CMA/2/I/B.1 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. CMR/2/I/B, 1 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. CMA/2/I/8.1 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. CMA/2/I/8.1 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. CMA/2/I/13.1 
Cf. AP04-E-XVII en cf. NEN-EN-ISO 10304-2 
Cf. AP04-E-XVII en cf. NEN-EN-ISO 10304-2 
Cf. NEN 6483 
Cf. AP04-E-XVII en cf. NEN-EN-ISO 10304-2 
Cf. AP04-U-V en cf. NEN-ISO 7888 
Cf. AP04-U-IV, cf. 0-NEN 6411& cf. CMA 2/Ii 
Cf. RP04-U-V en cf. NEN-ISO 7888 

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan 
vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juli 2009. 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 44-44 
3771 NB Borneveld 
P.O. Box 459 
3770 AL Borneveld NL  

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fox +31 (0)34 242 63 99 
E-mail info@onalytico.com  
Site siminv.onalytico.com  

ABN AMRO 54 55 74 456 
VAT/BTW No. 
NL 8043.14.883.1301 
KvK NO. 09058623  

Eurofins flnalytico B.V. is ISO 9001:2005 gecertificeerd door lloyd': 
BQR en erkend door het vloomse Gewest (OVAM en Dep. We, 
het BruSseisrs gewest «WO, het Waalse Gewest (DORNE-OWD) 
en door de Overheden van Frankrijk en Luxemburg (NEV). 
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Bijlage (o) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2011036697 

Pagina 1/1 

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 
monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed. 

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyses overschreden. 

Ancityse 	 Analytico-nr. 
Zuurgraad (pH) 

5978413 
5978414 

Zuurgraad (pH) 
5978413 
5978414 

Inweeg Cyanide flPO4 
5978413 
5978414 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 44-46 
3771 NB Borneveld 
P.O. Box 459 
3770 AL Barneveld NL  

Tel. +31 (0)34 242 63 00 	ABN AMRO 54 85 74 456 	Eurofins Rnolytico B.V. Is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 
Fax +31 (0)34 242 63 99 	VAT/BTW No. 	RgA en erkend door het 'doe:rinse Gewest (OVAM en Dep. INE), 
E-mail info@analytico.corn 	NL 8043.14.883.1301 	het Brlisselso Gewest (B1M), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
Site www.analytico.com 	KvK No. 09088623 	en door de overheden von Frankrijk en Luxemburg (MEV). 



0 O 
(.5 C> 3  

6 	1.6 • M 
0 o 

(0 
5 	 (:, 0 N (6 
5 	 5 

Chromatogram TP11/ Mineral Oil  

Sample ID.: 	5978413 
Certificate no.: 	2011036697 
Sample description.: ATM: TGG/TGAG 01 dd 070311: M1 
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Chromatogram TPH/ Mineral Oii 

Sample ID.: 	5978414 
Certificate no.: 	2011036697 
Sample description.: ATM: TGG/TGAG 01 dd 070311: M2 
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Eurot 

Postti 
3102 GE SCHIEDAM 

Analysecertificaat 

Datum: 11.03-2011 

Hierbij ontvangt u de resultaten von het navolgende laboratoriumonderzoek. 

Certificaatnummer 	 2011036698 
Uw projectnummer 	 03P215 
Uw projectnaam 	 ATM: TGG/TGAG 01 dd 070311 
Uw ordernummer 	 03P215 
Monster(s) ontvangen 	 07-03-2011 

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties 
Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies. 

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst gekoeld bewaard en watermonsters tot 2 weken no 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. 
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop von 
de standoordbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van 
monsters verwijzen wij naar de prijslijst. 

Bewaren tot: 
Datum: 	 Hoorn: 	 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 Analytico B.V. 

Eurofins anelytico B.V. 

iildeveso 44-46 	Tal. +31 (0)34 242 63 00 	RON AMRO 54 OB 71 461 	Ourofins Onralytico O.Y. is 140 9001: 9000 g•totOlficaord door tioyd'a 
3771 NO lorneveld 	Fox +31 (0)34 242 es 99 	VAT/075/ No. 	 RIO en erkend door het Moorse ~int (OVRel en Dep. IN5), 
P.O. Box 459 	 5-mail Info@arbotytico.com  111. 404334.003.50i 	hot Brusselse Corroot (81)0, het traotse gewast (tRitNe•OWD) 
377001 tiorneyeld Nl 	Site ‘vvive.cinolytíco.com 	XvIS No. 09050623 	en door do oyorhodon ron Frankrijk en tuttookupg (Nm). 
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Analysecertificaat 

Uw projectnummer 	 03P21$ 	 Certificaatnummer 	2011036698 
Uw projectnoam 	 RTM; TGG/TGRG 01 dd 070311 	 Stortdatum 	07-03-2011 
Uw ordernummer 	 03P216 	 Rapportagedatum 	11-03-2011/19:56 
Datum monstername 	07-03-2011 	 Bijlage 	 R,B,C 
Monsternemer 	 Pagina 	 1/1 
Monstermotrix 	 Grond; Grond / sediment 

Analyse 	 Eenheid 

Bodemkundige analyses 
Q 	Droge stof 
	

% (m/m) 	90.9 
Q 	Organische stof 
	

% (m/m) ds 	3.2 
Q 	Gloeirest 
	

% (m/m) ds 	96.8 
Korrelgrootte < 2000 pm 	 % (m/m) ds 	71.9 
Korrelgrootte < 63 pm 	 % (m/m) ds 	ti.i 
Fractie < 2 pm RRW proef 1 

	 % (m/m) ds 	<1.01) 
Fractie <20 pm FiRW proef 9.2 

	 % (mim) ds 	<1.0 1) 

Nr. Monsteromschrijving 	 Analytici-nr. 
1 	RTM; TGG/TGRG 01 dd 070311:MM (41+M2) 

	
5976415 

Q: door AvA geaccrediteerde Verrichting 	 Akkoord 
A: 0PO4 erkende verrichting 	 Pr 
5: AS 3000 erkende verrichting 

turofins Analytieo B.V. 	 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel Worden gereproduceerd. .^...  

Gildevreg 44-66 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 	DON AMRO 54 115 74 456 burofIns Analytico15.Y. Is 150 9001: 2000 gecertificeerd oor lloydlsktia,  
3771 NO Borneveld 	F02 +31 (0)34 242 63 99 	VA7/1571v Ho. 	 RQA en erkend door het Vleamte Gewest (OVOM en Dep. Lof), 
P.O. Box 459 	 !meten infoQtanolytico.com  NL 8043.14,8113.1501 	het brusselse Gewest (BOM), het Wantte Gewest (ltatik•OWD) 	 TESTEN 
3770 91 barneveld NL 	Site www.onolvtico.com 	KvK Ne. 09050623 	en door de overheden ron Frankrijk en Luxemburg (Nov), 	 RvA L010 
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2011036698 

Pagina 1/1 

Monsteromschrijving 

ATM: TGG/TGRG 01 dd 070311:M 

Analytico-n Boornr 	Deelmonster Omschrijving Van 	Tot 	Barcode 
5978415 1 	 0 	0 0590141502 
5978415 2 	 0 	0 0590141501 
5978415 	 1100443077 
5978415 	 1100443066 

Carotine Analytieo B.V. 

Gildeweg 44-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 	ABN AMRO 54 85 74 456 	Eurofins Anaiytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 
3771 AB Borneveld 	Fox +31 (0)34 242 63 99 	VAT/BTW No. 	 RQA en erkend door het Woonst: GeWest (OVAM en Dop. LNO, 
P.O. Box 459 	E-mail into@anolytico.com  NL 8043.14.883.501 	het Brusselse Gewest (8EN), het Waalse Gewest (04ANE-0W0) 
3770 AL Borneveld NL 	Site www.analytico.com 	KvK No. 09088623 	en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg OM. 
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2011036698 
Pagina 1/1 

Opmerking 1) 
Gehalte gebaseerd op fractie kleiner dan 2 mm. 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 44-46 	 Tel. +31 (0)34 242 63 00 	ABN AMRO 54 85 74 456 	Eurofins Analytico B.V. is 150 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 
3771 NB Borneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 	VAT/BTW No. 	 RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (WAM en Dep. LNE), 
P.O. Box 459 	 E-mail info@onolytico.com  NL 8043.14.883.801 	het Brusselse Gewest (Bus), het Waalse Gewest (DGRNE-OwD) 
3770 Al Borneveld NL 	Site www.analytico.com 	KEK No. 09088623 	en door de overheden von Frankrijk en Luxemburg (NV). 



44> eu rofi ns 
lartalyt itca' 

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2011036698 

Pagina 1/1 

Analyse 	 Methode Techniek 	 Referentiemethode 
Droge Stof 	 W0104 	Gravimetrie 	 Gw. NEN-ISO 11465 en cf. CHR 2/II/R.i 
Organische stof 	 W0109 	Gravimetrie 	 Cf. NEN 5754 

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan 
vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juli 2009. 

Eurofins Anolytico B.V. 

Gildeweg 44-46 	 Tel. +31 (0)34 242 63 00 	RBN AMRO 54 85 74 456 Eurofins AnalyticO B.V. is 150 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd', 
3771 MB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 	mier« No. 	 • RQA en erkend door het Vloorste Gewest (OVAM en Dep. DIE), 
P.O. Box 459 	 info@onolytico.com  Nl. 8043.14.883.1301 	het Brusselse Gewest (BOM), het Waalse Gewest (DORRE-0WD) 
3770 RL Borneveld Nl 	Site www.onolytico.com 	KvK No. 09088623 	en door de overheden von Frankrijk en tuketehurg (mei), 



03 P 215 
ATM 

Projectnummer 
Projectnaam 

Partijnummers 
Locatie  
Opdrachtgever 
Naam contactpersoon 
Adres 
Telefoonnummer 	 
Onafhankelijkheid geborgd 
Doel monsterneming 

TGG/TGAG 01  t/m TGG/TGAG 05 dd 070311 
Middenweg 3, industrie terrein - Moerdijk  
Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. 

asweg 	80 AA Moerdijk 
0168 — 389283 / 06-53963371  
Ja  
Het bepalen van de hergebruiks °gelijkheden van de partij 

Uitvoerende organisatie 	 
Uitvoerins sdatum 

Euroteam Milieu B.V. 
.7.. maart 2011  

Opdrachtgever is 
Partijgrootte 
Wijze waarop materiaal 
beschikbaar is 
Grondsoort 

Verwachte korrelgrootte 
Bijzonderheden partij 

Eigenaar 

thermisch gereinigde grond en de zandfractie uit thermisch 
gereinigd teerhoudend asfaltgranulaat. 	  
D95 < 16 mm 

Bijzonderheden materiaal 
Vorm van de partij 

Bimengingen verwacht: nee 
	 Depot 
Lokatie en ligging de ots nav a en bi Nadere specificaties dhr W. alle 

Ter plaatse nader te bepalen 
Statische partij 

Dichtheid 1.750 

Aantal grepen per 
(deel)partij 

Tenminste 100 grepen verdeeld over 2 monsters (2 x 50 
grepen) per deelpartij 

Aard materiaal 

Wijze van monsterneming 
Indelen in deelpartijen  
Voorgeschreven indeling in 
Deelpartijen 

Motivatie van afwijkingen 
Foto' s nemen 

thermisch gereinigde grond en de zandfractie uit thermisch 
gereinigd teerhoudend asfaltgranulaat,  
Systematisch raster 	If 
Ja 
Indeling in deelpartijen van zoveel mogelijk gelijke grootte, 
doch maximaal 5.715 m3  (10.000 ton). 
Indeling van deelpartijen dmv piketten enlof lint duidelijk 

	~en en ook op tekening vermelden.  

J 

60 
	 MONSTERNEMINGSPLAN 

44- 

1001 
	

SIKB PROTOCOL 1001, versie 2.0 

MONSTERNEMING VOOR PARTIJKEURINGEN GROND EN BAGGERSPECIE 

1. Projectgegevens 

2. Partijgegevens 

3. Monsterneming 

SESS-F-062A.r4 
	 Partijnummer: TGG/TGAG 01 t/m 02 dd 070311 

1/2 



dd 040311-M2, 

ncenip.1 Datum 
6. Kwaliteitscontrole monsternameplan 

Opsteller 

Controle projectleider 

Controle projectleider 

Controle Hoofdveldwerker 

Monsternemer (1) 
(ingcnieursbur. Mol, %teringen) 

Monsternemer (2) 
(ingenieursbur. Mol, Wateringen) 

01 maart 2011 

01 maart 2011 

--1!f-ntaart 2011 

maart 2011 

maart 2011 

4. Overtge monsternemingsgegevens 
Apparatuur 	 Avegaarboormachine (tot maximaal mogelijke diepte) 

01 dd 040311-M1, 01 
02 dd 040311-M1, 01 dd 040311-M2, 
03 dd 040311-M1, 01 dd 040311-M2, 
04 dd 040311-M1, 01 dd 040311-M2, 
05 dd 040311-M1, 01 dd 040311-M2. 

Monsterverpakking 
Monsteropslag 
Monstertransport 
Aanleveren aan 
Noodzakelijke 
veiligheidsmaatregelen 
Bijzonderheden 

10 I emmers 
Gekoeld bij Mol-Wateringen 
Gekoeld 
Eurofins Analytico, binnen 24 uur 
Veiligheidsschoeisel / handschoenen 
evt. bril / evt. helm 

Monstercodering 

,tktsvv.3, ‘, 

11154 3  
et'''  1 001 

MONSTERNEMINGSPLAN (VERVOLG) 

SIKB PROTOCOL 1001, versie 2.0 

MONSTERNEMING VOOR PARTIJKEURINGEN GROND EN BAGGERSPECIE 
4. Greep- en monster • rootte 
D95 < 16, standaard 	Greepgrootte: min. 180 gr 

 	Per deelpartij: 2 monsters van tenminste 50 grepen, 2x 9 kg  

Bijlage: 
Kaartje ligging / toegang locatie 

SESS-F-062A.r4 	 Partijnummer. TGG/TGAG 01 t/m 05 dd 070311 
2/2 
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MONSTERNEMINGSFORMULIER 

SIKB PROTOCOL 1001, versie 2.0 

MONSTERNEMING VOOR PARTIJKEURINGEN GROND EN BAGGERSPECIE 

1. Projectgegevens 
Projectnummer 
Projectnaam 
Partijnummers 
Locatie 
Uitvoerende organisatie 
Monsternemer(s) 
Uitvoeringsdatum en -tijd  

03 P 215 
ATM 
TGG/TGAG 01 t/m TGG/TGAG 05 dd 070311 
Middenweg 3, industrie terrein - Moerdijk 
Euroteam Milieu B.V. 

C): maart 2011 	starttijd: 0 5: 	eindtijd:  

2. Partij.e.evens 
4 Partijgrootte 

Partij maten 

Bepaald door 

Geschat vochtpercentage 

Grondsoort 

Maximale korrelgrootte 
Bepaald door 
Bijzonderheden partij 
Bijmengingen aangetroffen 

1. ton / 	 Dichtheid 4. 
Berekening in bijlage  
1:  
2: I2 m x b .c3 rn x h 	M 
3: 194e. m x b .152 	m x h 	M 
4: I nem x b 	m x h 	M 
5:  

d) 
Opmeting 
(incl. talud / 	. 	d)  
Opmeting (motivatie in bijlage) 
Anders 	  
5% l-1.65 („1-6% 	J.-25-6/0 / ,k-25% 
Ancte-rs- 
thermisch gereinigde grond en dé zandfractie uit thermisch 
gereinigd teerhoudend asfaltgranulaat.  

	

D95 < 16 mm / Dffs->--1-6-~narrielijk- 	
Zintuiglijke waarneming / zeven,, toevoegen bijlage  

ta:›01.., 	 -k91"2_ 
Nee'/-jat 

....kg/m3  

Vorm van de partij Schets op bijlage bovenaanzicht en doorsnede(s) met maten 
(I, b, h) 

3. Monsterneming 
'Wijze van monsterneming 

Motivatie afwijkingen  

Systematisch raster? Ja, berekening in bijlage /-Nee, 
afvvijkingen 	  

Indeling in deelpartijen 
Aanduiding indeling in het 
veld achtergelaten  
Motivatie afwijkingen  

tjee/ Ja, aantal :5  zie bijgevoegd kaartmateriaal 
Ja 1;_bl.eel n.v.t. 

Foto's genomen  / Ja (aangeven op situatietekening) 	aantal: 

SESS-F-062B.r4 	 Partijnummer: TGG/TGAG 01 t/m 05 dd 070311 
1/2 



Naam 	 ng 

,01t5)1,4,

>  441,  
'4ehoz` 	1001 

MONSTERNEMINGSFORMULIER (VERVOLG) 

SIKB PROTOCOL 1001, versie 2.0 

MONSTERNEMING VOOR PARTIJKEURINGEN GROND EN BAGGERSPECIE 

4. Deelparti  - en monster rootte en monstercoderin en 
Deelpartij 
	Grootte 	Aantal 	Code 	Barcode Monster Monstergewicht (kg) 

deelpartij (ma) 	Grepen 
al-  34 

:s4 
01 M1 

M2 
0590141502 
0590141501 

02 0590141500 
0590141499 

M1 
M2 

54 
0 54 

,5-1- 

03 
0590141497 

54(1 	 

04 5,4n. M1 
M2 

0590141496 
0590141495 

.51151  
X5`4 
frtYsl M1 Vit 3 05 001 . 0590141494 

0590141493  

M1 
M2 

0590141498 

qi8  

5. Overige monsternea~=____  
Apparatuur 	 Eciainlar4boa~ 	e. "4 t • 
 	avegaarboormachine  / afitiers—  	/1414~0 	.et A , rilAn ir Monstercodering 	Standaard /isifwijiwg1; depotnummer (-M1, -M2, -M , -M4 etc.) 

Monsterverpakking  Conform plan 10 L emmers 
AReleFs: 	  

Monsteropslag 
Monstertransport 
Aanleveren aan  

Gekoeld bij Mol-Wateringen / ainekciekt-bij_opdractit~ 
Niet gekeeld / gekoeld 
Eurofins Analytico binnen 24 uur 

Bijzonderheden 

6. Kwaliteitscontrole monsternemingsformutier  en verificatie monsternemingsplan 

Opsteller 

Controle projectleider 

Controle projectleider 

Controle Hoofdveldwerker 

Monstememer (1) 
in enieurshur. Mol, Waterin en) 
Monstememer (2) 
in?enieursbur. Mol, Waterin n) 

Bijlagen: 
Situatietekening met bovenaanzicht, doorsnede(s) 
Berekening hoeveelheden en bepaling systematisch raster 

SESS-F-062B.r4 	 Partijnummer: TGG/TGAG 01 t/m 05 dd 070311 
2/2 

Datum 
01 maart 2011 

)4. maart 2011 

j. maart 2011 

9.. maart 2011 

maart 2011 



Projectnummer 
Locatie 
Datum uitvoering 

pc16  
Orig(4,:)tf, 

le boormeester 
2e boormeester 
veldwerker junior 

deze werkbon dient als aanvulling op de reguliere VKB 1000 of 2000 werkbon 
algemeen 

Datum --I  Naam 

Handtekening Certificaatnummer EC-SIK-21004 

werkbon VKB 2100 protocol 

uitvoerings info 

Voor welk protocol is deze werkbon van toepassing, (doorhalen wat niet van toepassing is ) 

VKB Protocol 1001 --;11:Aer3-7-1,,C1.84-:5~- 	28Gefafr- 

Soort onderzoek 

De avegaarboor is gebruikt bij • )T—e)%4  

Er is geboord met een boor waarvan de boorwangen 	... CM waren 

De aangetroffen grondwaterstand was 	....CM - MV 

Is hoofdstuk 8 van het protocol 2101 in acht genomen en nageleefd bij uitvoering van de veldwerkzaamheden? JAityE"  

zijn er boringen afgedicht met zwelkei -lkligEE zo JA welke nr 	 . ...... 
( dit is alleen noodzakelijk wanneer watervoerende lagen van verschillende kwaliteit zijn doorboord ) 

Uitgevoerd door een door Eerland gecertificeerde medewerker 
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Met vriendelijke groete 
Euroteam Milieu 

Ii

iito

4k11 

% 	 ‘42  
1001 

Bodemonderzoek 
Advies 
Eurotearn Milieu B.V. 

Nieuwe Waterwegstraat 23 
3115 HE Schiedam 
Postbus 4264 
3102 GE Schiedam 
Telefoon 010 - 427 11 31 
Telefax 010 - 426 82 11 
Havennummer 536 
BNP Paribas / BIC BNPANL2A 
2279.95.511 
K.Y.K. 24238484 
BTW nr.: NL8030-83-4648.01 
IBAN nr.: NL728NPA0227995511 

APV 	 RMINAL MOERDIJK B.V. 
.a v 

Postbus 30 
4780 AA MOERDIJK 

Schiedam, 14 april 2011 

Betreft: Partijkeuring thermisch gereinigde grond en zand uit teerhoudend asfaltgranulaat 

Geachte Ma 

Hierbij rapporteren wij u betreffende de bemonstering, analyse en toetsing van een partij thermisch gereinigde 
grond en zand uit teerhoudend asfaltgranulaat met navolgende specificaties: 

Depot 
Hoeveelheid 
Locatie van bemonstering 
Datum van bemonstering 
Bemonsteringsprotocol 
Toetsingskader 

Als bijlagen treft u aan: 
- Toetsing; 
- Analyserapporten; 

Monstememingsplan; 
- Monstememingsformulier.  

: TGG/TGAG 02 dd 070311 
: ca. 9.995 ton 
: Middenweg 3 - Moerdijk 
: 07 maart 2011 
: SIKB-Protocol 1001, versie 2 d,d. 17-06-2009 
: Regeling Bodemkwaliteit d.d. 21-12-2007; bijlage B, tabel 1 

Beoordeling: 	Voor toepassing op of in de bodem voldoet deze partij thermisch gereinigde grond en 
zand uit teerhoudend asfaitgranulaat aan kwaliteitsklasse Industrie en is de partij 
geschikt voor verwerking in een grootschalige toepassing. 

Civieltechnisch Is de partij geschikt voor toepassing als "zand in zandbed". 

607 



0,033 0,0305 
0,066 0,0695 

< 0.60 	0,60 
< 0.00099 0,000995 

0,013 
< 0,030 
< 0,050 

< 0.00040 
< 0,099 

0,20 
< 0,050 
< 0,030 

0,68 
< 0,30 

0,0125 
0,030 
0,050 

0.00040 
0,0995 
0,210 
0,050 
0,030 
0,680 
0,30 

TOETSING ANALYSEGEGEVENS PARTIJ THERMISCH GEREINIGDE GROND EN ZAND UIT TEERHOUDEND ASFALTGRANULAAT 

Toetsingskader: Regeling bodemkwaliteit 

Opdrachtgever 
Partijnummer 
Partijgrootte 
Datum monstername 
Locatie monstername 

Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. 
TGG/TGAG 02 dd 070311 
ca. 9.995 ton 
7 maart 2011 
Middenweg 3 - Moerdijk  

14-04-11 
Definitief 
2011036699 
2011036700 

Euroteam Milieu B.V. 
Datum 
Status beoordeling 
Rapportnrs Analytico 

gem 
droge stofgehalte (gew %) 
org. stof (gew`310 ds) 	6) 

lutum (gew"./0 ds) 	61 
pH 

89,4 
2.0 
1,5 

10,0 

89,4 
1,7 
1,8 

10.4 

89,40 
1,85 
1,65 

10,20 

M1 M2 

Grootschalige toepassing landbodem 

gemeten emissies 

Voldoet aan: 
Eisen aan 
emissie mg/kg da 

M1 
mg/kg ds 

M2 
mg/kg cis 

gem Y M1 
mg/kg ds 

gemeten concentraties 

Y ^" 
mg/kg ds mg/kg ds 

maximale waarden 
bodeinfunctieklasse 

Achter- 	kwaliteitsklasse  
grond 

waarden 
ing/kg da mg/kg da 

Emissie- 
toets- 

waarden 
mg/kg da 

Maximale 
emissie- 
waarden 
mg/kg da 

M2 gem. 
Klasse 
Wonen 

Klasse 
Industrie 

mg!kg ds 
Emissie 
voldoet? 

Metalen 

Ja 
Ja 

Nee 
Nee 
n.v.t. 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Ja 
Ja 

0,028 
0,073 

< 0,60 
< 0.0010 

0,012 
< 0,030 
< 0.050 

< 0,00040 
< 0,10 

0,22 
< 0,050 
< 0,030 

0,68 
< 0.30 

9 
24 

107 
2,5 
97 

• 37 
55 
3.3 

196 
105 

34 
123 
50 

181 
1.9 
2,1 

22 
44 

2,5 
97 
54 
92 
3,3 
337 
190 

34 
246 

86 
303 

50 

4.0 
11,4 

0,35 
29,7 

4,3 
19 

0,10 
32 

1,5 
12 
1,8 
27 
59 

5,5 

15 
15 

0,697 
33.5 
10,0 
26,1 
0.58 

133,4 
88 
13 
49 
33 
84 

5.5 

achtergrondwaarde 
achtergrondwaarde 
niet van toepassing 
klasse industrie 
klasse industrie 
klasse wonen 
klasse industrie 
klasse wonen 
klasse industrie 
klasse wonen 
klasse industrie 
klasse wonen 
klasse industrie 
klasse industrie 
achtergrondwaarde 

Voor algemene opmerkingen en de opmerkingen waarnaar in de tabel met een #) wordt 
verwezen zie pagina 3 t/m S. 

38 

Conclusies: 
- partij voldoet aan kwaliteitsklasse industrie 
- partij is geschikt voor verwerking in een grootschalige toepassing 

antimoon (Sb) 
arseen (As) 
barium (Ba) 
	

8) 

cadmium (Cd) 
chroom (Cr) 
kobalt (Co) 
koper (Cu) 
kwik (Hg) 
lood (Pb) 
molybdeen (Mo) 
nikkel (Ni) 
tin (Sn) 
vanadium (V) 
zink (Zn)  
cyanide (totaal) 
PAK's totaal (som 10) n 
PCB's (som 7)  
minerale olie 

2,0 
9,0 

180 
1.0 
46 
7,5 
34 

0.30 
140 
1,8 
27 

6,1 
48 

180 
< 1,0 

1,7 
0,012 

25 

1,9 
8.7 

160 
1,3 
49 

7,6 
50 

0.33 
130 
2,0 
28 
8,4 
55 

190 
< 1,0 
0,98 

0,072 
< 20 

1,95 
8,85 

170,0 
1,15 
47,5 
7,55 
42,0 

0,315 
135,0 
1,90 
27,5 
7,25 
51.5 

185.0 
1,0 

1,340 
0,0420 

22.5 
6,0 0,004 

1,5 
0,004 

6,8 

38 
0,100 

100 

40 achtergrondwaatde 
klasse industrie 
achtergrondwaarde 
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< 63 pm 

< 20 pm 

.5. 15% 	10,3% 

5 3 % * 	1 ,4 % 

Euroteam Milieu B.V. 

BEOORDELING CIVIELTECHNISCHE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN 

Opdrachtgever: 
Partijnummer: 
Partijgrootte: 
Datum monstername: 
Locatie monstername:  

Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. 
TGGfTGAG 02 dd 070311 	 
ca. 9.995 ton 
7 maart 2011  
Middenweg 3 - Moerdijk  

Datum: 
Status beoordeling: 
Rapportnr's Analytico:  

14-04-11 
Definitief 
2011036699 
2011036700 

Voor de beoordeling van de toepassingsmogelijkheden als "zand in aanvulling of ophoging" of "zand in 
zandbed" zijn op een mengmonster de hiervoor door RAW voorgeschreven proeven uitgevoerd. 

Zand in zandbed 
meet- 

korrelverdeling 	eis 	waarde  
meet- 

eis 	waarde 

* ) Als fractie < 63 ligt tussen 10 % en 15 %. 

Conclusie: 
- De partij is geschikt voor toepassing als 'zand in zandbed' 
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Eurote 	iieu B.V. 

BIJLAGE TOETSING ANALYSE GEGEVENS 

Opdrachtgever: 
Partijnummer: 
Partijgrootte: 
Datum monstername: 
Locatie monstername:  

Afvalstoffen Terminal  Moerdijk B.V. 
TGG/TGAG 02 dd 070311 
ca 9.995 ton  
7 maart 2011 
Middenweg 3 - Moerdijk  

Datum: 
Status beoordeling: 
Rapportnr's Analytico:  

14-04-11 
Definitief 
2011036699 
2011036700 

BRL SIKB 1000  
Het procescertificaat van Euroteam Milieu BV en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing 
op de activiteiten inzake de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende 
veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever (als deze hiervoor een ministeriële 
aanwijzing heeft verkregen). Op basis van § 3.10 van de BRL SIKB 1000 kan Euroteam Milieu BV voor de 
uitvoering van de monstername gebruik maken van erkende monsternemers van Ingenieursbureau Mol BV uit 
Wateringen. 

Functiescheidinq  
Met betrekking tot het certificeren van partijen grond of bouwstoffen mag er geen enkele relatie bestaan tussen 
de keurende instantie en de eigenaar van de te certificeren partij grond of bouwstof. 
Euroteam Milieu BV is een 100% dochteronderneming van SITA EcoService Schiedam BV, waarvan de 
aandelen in handen zijn van SITA Nederland. Euroteam Milieu BV is op geen enkele juridische, financiële, 
personele of andere wijze gelieerd of verbonden met ATM. 

Algemeen  
Het onderzoek van deze partij thermisch gereinigde grond en zand uit teerhoudend asfaltgranulaat ter bepaling 
van de toepassingsmogelijkheden heeft plaatsgevonden overeenkomstig: 

Het Besluit Bodemkwaliteit en de Regeling Bodemkwaliteit d.d. 21-12-2007, voor zover hiervan in het 
navolgende niet wordt afgeweken. 
BRL SIKB 1000 versie 8.0 met onderliggend protocol 1001 "Monsterneming voor Partijkeuringen grond en 
baggerspecie" versie 2 d.d. 17-06-2009. Euroteam Milieu B.V. is hiertoe gecertificeerd volgens proces-
certificaat RQA656013 d.d. 20-03-2010. 
Laboratoriumwerkzaamheden zijn uitgevoerd door een hiervoor volgens AP04 geaccrediteerd 
laboratorium, voor zover betreffende onderzoeksresultaten door het laboratorium zijn weergegeven op 
analysecertificaten, voorzien van het betreffende keurmerk. 

In overleg met ATM is besloten dat de verkregen analyseresultaten alleen worden getoetst aan (Regeling 
bodemkwaliteit, bijlage B, tabel 1) de "Normwaarden voor toepassen van grond of baggerspecie op of in de  
bodem ..." 

Opmerkingen 

1. 	Keuze analvsepakket samenstellingsonderzoek:  
In opdracht van ATM worden de volgende parameters onderzocht: 

d.s., lutum, organische stof, pH 
metalen: Sb, As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Sn, V en Zn 
cyanide (totaal) 
minerale olie, PAK's totaal (som 10) en PCB's (som 7) 

- OCB's 

De gehalten organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB's) worden in principe uitsluitend voor intern gebruik door 
ATM bepaald, de resultaten staan dus wel vermeld op de analysecertificaten maar worden niet verwerkt in de 
toetsingstabel. 
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Etiroteturi Milieu 

Het samenstellingsonderzoek wordt in opdracht van ATM uitgebreid met aanvullende parameters, indien 
hiervoor, op basis van voorinformatie of ingangskeuring, verhoogde concentraties in de gereinigde grond 
mogelijk worden geacht. 

	

2. 	Emissie-onderzoek voor "grootschalige toepassing op of in de bodem":  
Voor "grootschalige toepassing op of in de bodem" gelden uitsluitend emissie-eisen voor de metalen waarvan 
de emissietoetswaarde wordt overschreden. In opdracht van ATM wordt de emissie bepaald voor: 

	

- 	metalen: Sb, As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Sn, Ven Zn 

	

- 	anionen: fluoride, bromide, chloride en sulfaat 
Ter beoordeling of de partij voldoet warden uitsluitend de gemeten emissies getoetst van de metalen waarvoor 
de emissietoetswaarde wordt overschreden. Van de overige metalen worden de gemeten emissies wel in de 
toetsingstabel vermeld. 
De emissies voor de anionen (fluoride, bromide, chloride en sulfaat) worden in principe uitsluitend voor intern 
gebruik door ATM bepaald, de resultaten staan dus wel vermeld op de analysecertificaten maar worden niet 
verwerkt in de toetsingstabel. 

	

3. 	Berekening van gemiddelde concentraties en emissies 
Voor de berekening van gemiddelde concentraties en emissies wordt voor het resultaat van een separate 
analyse aangehouden: 

	

- 	de getalswaarde volgens analyse 

	

- 	bij een resultaat < "kleiner dan waarde": de "kleiner dan waarde" 

4. Spreiding tussen meetwaarden: Spreidingsfactor Y  
In de toetsingstabel wordt, zowel in het samenstellingsonderzoek als in het emissie-onderzoek, in de 
kolom "Y" de verhouding weergegeven tussen hoogste en laagste meetwaarde, indien deze hoger is dan 2,5. 
In overleg met ATM is afgesproken dat hierop actie wordt ondernomen indien: 
a. de toetsing van beide afzonderlijke meetwaarden leidt tot indeling in verschillende kwaliteitsklassen: en 
b. de toetsing van de betreffende parameter maatgevend is voor de eindbeoordeling van de partij; en/of 
c. de toetsing van beide afzonderlijke meetwaarden leidt tot wel of niet noodzakelijk emissieonderzoek voor 
grootschalige toepassing. Indien hieraan wordt voldaan wordt gecontroleerd of bij de diverse procedurestappen 
(monsterneming, voorbehandeling, analyse, etc.) fouten zijn gemaakt of worden vermoed. Indien dit het 
geval is, wordt onder de betreffende tabel en/of het analysecertificaat aangegeven welke vervolgactie is 
ondernomen (opnieuw uitvoeren van de betreffende en opvolgende stappen) (zie ook opmerking 5.). 
Indien geen afwijkingen zijn geconstateerd wordt in ieder geval vermeld welke controles zijn uitgevoerd. 
In overige gevallen wordt bij een geconstateerde spreiding > 2,5 geen actie ondernomen en wordt aange- 
nomen dat in de partij sprake is van een grote mate van heterogeniteit, welke verklaarbaar is omdat een 
partij gereinigde grond doorgaans is samengesteld uit gereinigde partijen van diverse oorsprong. 

	

5. 	Herkwalificatie  
In de Regeling Bodemkwaliteit zijn geen regels gesteld m.b.t. mogelijkheden van herkwalificatie. Met ATM is 
dienaangaande het volgende overeengekomen: 

5.1 Herkwalificatie samenstelling 
Indien voor een of meerdere parameters een gemiddeld gehalte (fysische parameters) of concentratie 
(chemische parameters) wordt gevonden, welke niet overeenkomt met de verwachting op basis van verzamelde 
voorinformatie en/of beschikbare procesparameters, kan besloten worden tot nogmaals uitvoeren van een of 
meerdere (opvolgende) stappen: 

	

- 	monstername, voorbehandeling en analyse op betreffende parameter(s). • 
Bovengenoemde stap(pen) betreffen telkens alle bestaande of een gelijk aantal nieuw te nemen monsters. 
Voor toetsing wordt het gemiddelde berekend van de uitkomsten van de herkwalificatie. De oorspronkelijke 
resultaten voor betreffende parameter(s) komen derhalve te vervallen. 
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Euroteam Milieu B.V. 

5.2 Herkwalificatie emissiewaarden  
Indien voor een of meerdere parameters een gemiddelde emissie wordt gevonden, welke niet overeenkomt met 
de verwachting op basis van verzamelde voorinformatie en/of beschikbare procesparameters, kan besloten 
worden tot nogmaals uitvoeren van een of meerdere (opvolgende) stappen: 

- 	monstername, voorbehandeling, kolomproeven en analyse eluaten op betreffende parameter(s). 
Bovengenoemde stap(pen) betreffen telkens alle bestaande of een gelijk aantal nieuw te verkrijgen 
monsters/eluaten. Voor toetsing wordt het gemiddelde berekend van de uitkomsten van de herkwalificatie. De 
oorspronkelijke resultaten voor betreffende parameter(s) komen derhalve te vervallen. 

6. Correctie lutum en organische stofgehalte 
Bij een gemiddeld gehalte lutum en/of organische stof < 2 gew.% wordt voor de berekening van de 
normwaarden een gehalte aangehouden van 2 %. 

7. Correctie PAK 
Volgens de Regeling Bodemkwaliteit wordt het gemiddelde gemeten gehalte PAK's totaal (som 10) bij een 
gemiddeld gemeten gehalte organische stof < 10 %, getoetst aan de normwaarden volgens bijlage B, tabel 1 
van de Regeling voor een gehalte organische stof van 10 %. 

8. Correctie Barium  
Op 2 april 2009 is de Regeling Bodemkwaliteit gewijzigd (Staatscourant 2009 nr 67, 7 april 2009) waarbij de 
normen voor Barium zijn komen te vervallen. 
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Met vriendelijke groet, 

Eurofins Analytico B.V. 

eurofins 
— anal-yticoe  

Eurot 	lt 
T.a.v. 
Postbus 
3102 GE SCHIEDAM 

Analysecertificaat 

Datum: 14-04-2011 

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. 

Certificaatnummer 	 2011036699 
Uw projectnummer 	 03P216 
Uw projectnaam 	 ATM: TGUTGAG 02 dd 070311 
Uw ordernummer 	 03P215 
Monster(s) ontvangen 	 07-03-2011 

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties 
Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies. 

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst gekoeld 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 week voor afloop van 
de standaardbewoorperiode 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 Analytici B.V. 

Gildeweg 44-4d 	 Tel. +31 (0)14 242 67 00 	PON AMRO 84 85 74 454 	turofins Anolytleo B.V. h ISO 9001t 2008 geeertifiteeid door uoyd'• 
5771 Na Barneveld 	Fax +31 (0)34 112 43 99 	VRT/131"N No. 	 R00 en erkend door het Vlaamse Gewent (09514 en Dep. 106), 
P.O. sax 459 	 5-mail infor§analytieo.00m Nl. 8013.14.833.801 	het Brusselse Gewest (eIm), het Waalse Gewest (DORNE-OWD) 
3770 Al Bornareld Ni. 	Site orew.onolytico.corn 	N« Na. 09018425 	en door duoverheden van frankrijk en Luxemburg (MEV). 
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Analysecertificaat 

Uw projectnummer 	03P215 	 Certificaatnummer 	2011036699 
Uw projectnaam 	 ATM: TGG/TGRG 02 dd 070311 	 Startdatum 	07-03-2011 
Uw ordernummer 	 03P215 	 Rapportagedatum 	11-04-2011/16:05 
Datum monstername 	07-03-2011 	 Bijlage 	 FI,B,C 
Monsternemer 	 Pagina 	 1/4 
Monstermatrix 	 Grond; Bouwstof BSB/RP04 

Analyse 	 Eenheid 	1 	2 

Voorbehandeling 
A 	Hoeveelheid aangeleverd monster 	 kg 	9,9 	10,0 

R 	Massa percentage artefacten 	 % (m/m) 	<1.0 	<1.0 

Bodemkundige analyses 
R 	Droge stof 	 % 	89.4 	89.4 

Fl 	Organische stof 	 % (m/m) ds 	2.d 	1.7 

% (m/m) ds A Lutum 	 1.5 	1.8 

Metalen 
A 	Rrseen (As) 	 mg/kg ds 	9.0 	8.7 
A 	Barium (Ba) 	 mg/kg ds 	180 	160 

R 	Cadmium (Cd) 	 mg/kg ds 	1.0 	1.3 

fl 	Chroom (Cr) 	 mg/kg ds 	46 	49 

R 	Kobalt (Co) 	 mg/kg ds 	7.5 	7.6 

A 	Koper (Cu) 	 mg/kg ds 	34 	50 

A 	Kwik, niet vluchtig (Hg) 	 mg/kg ds 	0.30 	0.33 

A 	Nikkel (Ni) 	 mg/kg ds 	27 	28 

A 	Molybdeen (Mo) 	 mg/kg ds 	1.8 	2.0 

R 	Lood (Pb) 

	

mg/kg ds 	140 	130  

A 	Tin (Sn) 	 mg/kg ds 	6.1 	8.4 
R 	Zink (Zn) 	 mg/kg ds 	180 	190 

R 	Antimoon (Sb) 	 mg/kg ds 	2.0 	1.9 
A 	Vanadium (V) 	 mg/kg ds 	48 	55 

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) 	 mg/kg ds 	<2.0 	<2.0 

Minerale olie (C12-C16) 	 mg/kg ds 	<3.0 	<3.0 

Minerale olie (C16-C21) 	 mg/kg ds 	<3.0 	<3.0 

Minerale olie (C21-C30) 	 mg/kg ds 	8.5 	<6.0 

Minerale olie (C30-C35) 	 mg/kg ds 	7.5 	3.2 

Minerale olie (C35-C40) 	 mg/kg ds 	5.9 	<3.0 

A 	Minerale olie totaal (C10-C40) 	mg/kg ds 	2E 	<20 
Chromatogram olie (GO 	 Zie bijl. 	Zie bijl. 

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB 
A 	Hexachloorbenzeen 	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 
R 	alfa-HCH 	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

Mr. Monsteromschrijving 	 Analytico-nr. 
1 	ATM: TGG/TGRG 02 dd 070311: M1 	 5978416 
2 	ATM: TGG/TGAG 02 dd 070311: M2 	 5978417 

Q: door 12vR geaccrediteerde verrichting 
A: AP04 erkende verrichting 
5: AS 3000 erkende verrichting 

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.,-.2._ 

Eurofins Analytico B.V. is 150 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 
AVI en erkend door het Vlaamse Gewest (OVA:4 en Dep. 1:4E), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MV1). 	

TESTEN 
RvA 1010 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 44-46 
	

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
	

ABN AMRO 54 85 74 456 
3771 KB Barneveld 

	
Fax +31 (0)34 242 63 99 	VAT/BTW No. 

P.O. Box 459 
	

E-mail info@analytico.com 	Nl 8043.14.883.1301 
3770 NL Barneveld N1 

	
Site www.analytico.com 	KvK No. 09088623 
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Analysecertificaat 

Uw projectnummer 	03P215 	 Certificaatnummer 	2011036699 
Uw projectnaam 	RTM: TGG/TGAG 02 dd 070311 	 Startdatum 	07-03-2011 
Uw ordernummer 	03P215 	 Rapportagedatum 	11-04-2011/16:05 
Datum monstername 	07-03-2011 	 Bijlage 	 A,B,C 
Monsternemer 	 Pagina 	 2/4 
Monstermatrix 	 Grond; Bouwstof B5B/PIP04 

Analyse 	 Eenheid 	1 	2 

R 	beta-HCH 	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 
gamma-HCH 	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

HCH (som) factor 0.7 	 mg/kg ds 	0.0021 	0.0021 
Isodrin 	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

R 	Telodrin 	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 
Hexachloorbutadieen 	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

2 	PlIdrin 	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

R 	Dieldrin 	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

Endrin 	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 
Drins (som) factor 0.7 	 mg/kg ds 	0.0021 	0.0021 

A 	o,p'-DDE 	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

R 	p,p'-DDE 	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 
A 	o,p'-DDD 	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 
R 	p,p'-DDD 	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 
A 	o,p'-DDT 	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

p,p'-DDT 	 mg/kg ds 	<0.0030 	<0.0030 
DDX (som) factor 0.7 	 mg/kg ds 	0.0056 	0.0056 

R 	Heptachloor 	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 
R 	alfa-Endosulfan 	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

R 	Heptachloorepoxide(cis- of P) 	mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

Reptachloorepoxide(trans- of B) 	mg/kg ds 	<0,0010 	<0.0010 

R 	Heptachloorepoxide (som) factor 0.7 	mg/kg ds 	0.0014 	0.0014 
alfa-Chloordaan 	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

gamma-Chloordaan 	 mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

I 	Chloordaan (som) factor 0.7 	 mg/kg ds 	0.0014 	0.0014 
P 	OCB (som) factor 0.7 	 mg/kg ds 	0.017 	0.017 

Polychloorbifenylen, PCB 
A 	PCB 28 	 mg/kg ds 	<0.0020 	<0.0020 

Pi 	PCB 52 	 mg/kg ds 	<0.0020 	<0.0020 
Pi 	PCB 101 	 mg/kg ds 	<0.0020 	0.0079 

1:1 	PCB 118 	 mg/kg ds 	<0.0020 	0.0040 

PCB 138 	 mg/kg ds 	<0.0020 	0.013 

PI 	PCB 153 	 mg/kg ds 	0.0028 	0.024 

A 	PCB 180 	 mg/kg ds 	0.0022 	0.020 

Nr. Monsteromschrijving 	 Rnalytico-nr. 
1 	ATM: TGG/TGRG 02 dd 070311: M1 	 5978416 
2 	RTM: TGG/TGRG 02 dd 070311: M2 	 5978417 

Q: door Rvfl geaccrediteerde verrichting 
A: 9904 erkende verrichting 
s: AS 3000 erkende verrichting 

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.  r, 

AMRO 54 85 74 456 Eurofins Analytico B.V. is 150 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's%k,\ 
YRT/I3TW No. 	 RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNO, 
NL 8043.14.883.1101 	het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE•OWD) 	TESTEN

RvAI010 KvK No. 09088623 	en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV), 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 44.46 
	

Tel. +31 (0)34 24.2 63 00 
3771 AB Barneveld 

	
Fax +31 (0)34 242 63 99 

9.0. Box 459 
	

info@analytico.com  
1770'AL Barneveld NL 

	
Site www.analytico.com  



0.0011 
0.0090 3) 
0.028 
0,073 
<0.60 

<0.0010 
0.012 

<0.030 
<0.050 

<0.00040 
<0.050 

0.22 
<0.10 

<0.030 

0.00099 
0.0089 3) 

0.033 
0.066 
<0.60 

<0.00099 
0.013 

<0.030 
<0.050 

<0.00040 
<0.050 

0.20 
<0.099 
<0.030 

mg/kg ds <1.0 	<1.0 

L/g ds 
L/g 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 
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Analysecertificaat 

Uw projectnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Datum monstername 
Monsternemer 
Monstermatrix  

03P215 
RTM: TGG/TGAG 02 dd 070311 
03P215 
07-03-2011 

Grond; Bouwstof BSB/RPO4  

Certificaatnummer 
Startdatum 
Rapportage datum 
Bijlage 
Pagina  

2011036699 
07-03-2011 
11-04-2011/16:05 
R,B,C 
3/4 

Analyse 

PCB (som 7) (corr. *0.7) 
PCB (som 6) (corr.*0.7)  

Eenheid 

mg/kg ds 
mg/kg ds  

1 	2 

0.012 1) 	0.072 1) 
0.011 	0.068 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen 	 mg/kg ds 	0.072 	0.076 

Fenanthreen 	 mg/kg ds 	0.23 	0.19 

Anthraceen 	 mg/kg ds 	0.036 	0.031 

Fluorantheen 	 mg/kg ds 
	0.202) 	0.18 	2) 

Benzo(a)anthraceen 	 mg/kg ds 
	0.21 	0.081 

Chryseen 	 mg/kg ds 	0.19 	0,099 

Benzo(k)fluorantheen 	 mg/kg ds 	0.13 	0.057 

Benzo(a)pyreen 	 mg/kg ds 	0.21 	2) 	0.083 

Benzo(ghi)peryleen 	 mg/kg ds 	0.24 	0,094 
Indeno(123-cd)pyreen 	 mg/kg ds 

	0.22 	2) 	0.094 

PRK VROM (10) (factor 0,7) 	 mg/kg ds 	1.7 	0.98 

Fysisch-chemische analyses 
Meettemperatuur (p1-1-CoC12) 	 °C 	20 	19 
Zuurgraad (pH-CaCl2) 	 10.0 	10.4 

Cyanide 
Cyanide totaal 

Uitloogonderzoek 
Kolomproef L/S factor fractie 1 
Kolomproef L/S factor fractie 2 
Antimoon (sb) uitloogbaar 
Arseen (As) uitloogbaar 
Barium (Ba) uitloogbaar 
Cadmium (Cd) uitloogbaar 
Chroom (Cr) uitloogbaar 
Kobolt (Co) uitloogbaar 
Koper (Cu) uitloogbaar 
Kwik (Hg) uitloogbaar 
Nikkel (Ni) uitloogbaar 
Molybdeen (Mo) uitloogbaar 
Lood (Pb) uitloogbaar 
Tin (Sn) uitloogbaar 

Analytico-nr. 
5978416 
5978417 

Q: door RvD geaccrediteerde verrichting 
P: 8904 erkende verrichting 
S: R5 3000 erkende verrichting 

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerdyrs., 

Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door lloyd's‘IL 
RQA en erkend door het Vioarnse Gewest (OVAM en Dep. ENE), TESTEN het. Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheden von Frankrijk en Luxemburg (MEV). 	 RvA 1010 

Nr. Monsteromschrijving 
1 RTM: TGG/TGAG 02 dd 070311: M1 
2 RTM: TGG/TGRG 02 dd 070311: M2 

Eurofins finalytico B.V. 

Gildeweg 44-46 
	Tel. +31 (0)34 242 63 00 

	
ABN AMRO 54 85 74 456 

3771 NB Borneveld 
	

Fax +31 (0)34 242 63 99 
	

VAT/BTW No. 
P.O. Box 459 
	

E-mail info@analytico.com 	NL 8043.14.883.801 
3770 Al Barneveld Nl. 	Site www.analytico.com 	KvK No. 09088623 
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FOx +31 (0)34 242 63 99 

infotonolytico.com  
Site www.anolytioo.00n 

ABN AMRO 64 85 74 456 
var/B113 No. 
NL 8045.14.863.50i 
KvK No. 09081421 

:3*eurofins 
anal-ytica' 

Analysecertificaat 

Uw projectnummer 
Uw projectnoam 
Uw ordernummer 
Datum monstername 
Monsternemer 
Monstermatrix  

03P215 
ATM: TGG/TGAG 02 dd 070111 
03P215 
07-03-2011 

Grond; Bouwstof BS8/Al504  

Certificaatnummer 
Startdatum 
Rapportagedatum 
Bijlage 
Pagina 

2011036699 
07-03-2011 
11-04-2011/16:05 
R,B,C 
4/4 

R 
A 
A 

n 
R 

A 
R 

R 

A 

pS/cm 
mS/m 

p5/cm 

mS/m 
°C 

Analyse 
Vanadium (v) uitloogbaar 
Zink (Zn) uitloogboar 
Bromide uitloogbaar 
Chloride uitloogbaar 
Fluoride uitloogbaar 15E (NEN 6483) 
Sulfaat uitloogboar 

Fractie 1 
Geleidingsvermogen 25°C 
Geleidingsvermogen 25°C 
Geleidingsvermogen 20°C 
Geleidingsvermogen 20°C 
Meettemperatuur (pil) 

Zuurgraad (pli) 

Fractie 2 
Geleidingsvermogen 25°C 
Geleidingsvermogen 25°C 
Geleidingsvermogen 20°C 
Geleidingsvermogen 20°C 
Meettemperatuur (p1-) 
Zuurgraad (pi) 

	

1 	 2 

	

0.68 	0.68 

	

<0.30 	<0.30 

	

4,4 	5.2 

	

220 	4) 	200 

	

5.8 	5.8 

	

4000 	4300 

	

2900 	3100 

	

290 	310 

	

2600 	2800 

	

260 	280 

	

21.5 	21.4 

	

8.9 	8.9 

	

690 	760 

	

69 	76 

	

620 	680 

	

62 	68 

	

21.2 	21.2 

	

8.6 	8.8 

Eenheid 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 

p5/cm 
mS/m 

pS/cm 
mS/m 

*C 

Mr. Monsteromschrijving 
1 ATM: TGG/TGRG 02 dd 070311: MI 
2 ATM: TGG/TGAG 02 dd 0703/1: M2 

Analytici-nr. 
5978416 
5978417 

q: door Rrn geaccrediteerde verrichting 	 Akkoord 
A: AP04 erkende verrichting 
5: 0$  3000 erkende verrichting 

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.,a, 
fr1 

turofins Analyfico B.V. is 150 9001: 2006 gecertificeerd door lloyd's 	ir;\ 
ittri en erkend door het Vlaams* Gewest (OVAM en Dep. LN!), 
het Brusselse Gewest (61/4), het Waalse Gewest (DGRNE-01e)) 	 TESTEN 
en door de overheden von Pronkrijk en Luxemburg (42v). 	 RvA 1010 
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2011036699 

Pagina 1/1 

Rnalytico-n Boornr 	Deelmonster Omschrijving Van 	Tot 	Barcode 

5978416 	 0590141500 
5978416 	 0901247350 
5978416 	 0901247351 
5978416 	 0901259207 
5978416 	 0901259208 

Monsteromschrijving 

RTM: TGG/TGRG 02 dd 070311: IA 

5978417 1 	 0 	0 	0590141499 	RTM: TGG/TGRG 02 dd 070311: M 
5978417 	 0901247379 
5978417 	 0901247380 
5978417 	 0901259217 
5978417 	 0901259218 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 44-46 	Tel. +31 (0)34 242 41 00 	ABN AMRO 54 85 74 456 	Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 
3771 N3 Barneveld 	Fax +31 (0)14 242 63 99 	VAT/BTW No. 	 RQR en erkend door het Vlaamse Gewest (OYF4 en Dep. LNE), 
P.O. Box 459 	E-mail info@analytico.com  NL 8043.14.883.1301 	het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
3770 AL Barneveld J41 	Site www.analytico_com 	KvK No. 09088623 	en door de overheden von Frankrijk en Luxemburg (MEV). 
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2011036699 

Pagina 1/1 
Algemene opmerking behorende bij analysecertificaat 
Herziene versie ivm her PCB, dd 11-04-2011. 

Opmerking 1) 
Er is een spreiding tussen de resultaten van beide monsters geconstateerd. De resultaten zijn gecontroleerd en 
voldoen aan de kwaliteitscriteria. 

Opmerking 2) 
Confirmatie is niet mogelijk waardoor het gerapporteerde gehalte is bepaald op één detector conform de criteria van 
NEN 6977. 

Opmerking 3) 
De proef bestaat uit 2 fracties (I/S=1 en L/S=10). 
De cumulatieve uitloogbaarheid (1/S=10) wordt berekend en gerapporteerd in mg/kg ds. 

Opmerking 4) 
Indicatieve waarde(n) vanwege matrixstoring. 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 44-46 	 Tel. +11 (0)34 242 63 00 	ABN AMRO 54 85 74 456 	Eurofins Finalytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 
3771 NO Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 41 99 	VAT/B7W No. 	 RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVRM en Dep. LNO, 
P.O. Box 459 	 info@ancifytico.corn NL 8043.14.883.801 	het Brusselse Gewest (142M), het Waalse Gewest (DGRNE-OW0) 
3770 AL Barneveld NL 	Site www.analytico.com 	KvK No. 09088623 	en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). 
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Bijlage (c) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2011036699 

Pagina 1/1 

Rnalyse 
ICP-MS Lood 
ICP-MS Tin 
ICP-MS Zink 
ICP-MS Antimoon (sb) 
ICP-MS Vanadium (V) 
Minerale Olie (GC) 
Chromatogram (GC) 
OCB RPO4 
Polychloorbifenylen (PCB) RPO4 
PRK som RS3000/RPO4 
PRI< (VROM) 
Zuurgraad (pH-CaC12) 
Cyanide Totaal (NEN-ISO) 
Kolom proef (1/S 1 en 10) 2 fracties 
ICP-M5 Sb uitloogboor 
ICP-MS Rs uitloogbaar 
ICP-MS Ba uitloogbaar 
ICP-MS Cd uitloogbaar 
ICP-MS Koper 
ICP-MS Kwik 
ICP-MS Nikkel 
ICP-MS Molybdeen 
Rangeleverde monsterhoeveelheid 
Artefacten 
Droge stof 
Organische stof 
Lutum 
ICP-MS Rrseen 
ICP-MS Barium 
ICP-MS Cadmium 
ICP-MS Chroom 
ICP-MS Kobalt 
ICP-MS Cr uitloogbaar 
ICP-MS Co uitloogbaar 
ICP-MS Cu uitloogbaar 
ICP-MS lig uitloogbaar 
ICP-MS Ni uitloogbaar 
ICP-MS Mo uitloogbaar 
ICP-MS Pb uitloogbaar 
ICP-MS sn uitloogbaar 
ICP-MS V uitloogbaar 
ICP-MS In uitloogbaar 
Bromide ionchromatografie 
Chloride ionchromatografie 
Fluoride totaal (NEN 6483) 
Sulfaat ionchromatografie 
Geleidingsvermogen fr 1 
Zuurgraad (pil) fractie 1 
Geleidingsvermogen fr 2 
Zuurgraad (pH) fractie 2  

Methode 
W0423 
W0423 
W0423 
W0423 
W0423 
W7203 
W0202 
W7255 
W7255 
W0301 
W7301 
W0524 
W0517 
W0152 
W0421 
W0421 
W0421 
W0421 
W0423 
W0423 
W0423 
W0423 
W7101 
W7101 
W7104 
W7109 
W7173 
W0423 
W0423 
W0423 
W0423 
W0423 
W0421 
W0421 
W0421 
W0421 
W0421 
W0421 
W0421 
W0421 
W0421 
W0421 
W0504 
W0504 
W0546 
W0504 
W0160 
W0160 
W0160 
W0160 

Techniek 
/CP-MS 
ICP-MS 
ICP-MS 
ICP-MS 
ICP-MS 
GC-FID 
GC-FID 
GC-ECD 
GC-ECD 
HPLC 
HPLC 
Potentiometrie 
Spectrometrie (CFR) 
Uitloging 
ICP-MS 
ICP-MS 
ICP-MS 
ICP-MS 
ICP-MS 
ICP-MS 
ICP-MS 
ICP-MS 
Voorbehandeling 
Voorbehandeling 
Gravimetrie 
Gravimetrie 
Sedimentatie 
ICP-MS 
ICP-MS 

ICP-MS 
ZCP-MS 
ICP-MS 
ICP-MS 
ICP-MS 
ICP-MS 
ICP-MS 
ICP-MS 
ICP-MS 
ICP-MS 
ICP-MS 
ICP-MS 
Ionchromatografie 
Ionchromatografie 
Potentiometrie 
Ionchromatografie 
Conductometrie 
Potentiometrie 
Conductometrie 
Potentiometrie  

Referentiemethode 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 
Cf. RP04-SG-XI/SB-V en cf. NEN 6978 
Eigen'methode 
Cf. AP04-50-X/SB-IV en cf. NEN 6980 
Cf. RP04-SG-X/SB-IV en cf. NEN 6980 
Cf. RPO4 SG IX/SB III & cf. NEN 6977 
Cf. RP04-SG-IXGSB-III en cf. NEN 6977 
Cf. AP04-SG-I en cf. NEN-ISO 10390 
Cf. RPO4SG-VII en cf. NEN-ISO 17380 
Cf. NEN 7373/NEN 7383 en CMR 2/II/A9.1 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. CMR/2/1/8.1 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. CMA/2/I/B.1 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. CMR/2/I/B.1 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 
Cf, NEN-EN-ISO 17294-2 
Cf. RPO4 V 
Cf. RPO4 V 
Cf. RP04-SG-II/SB-I 
Cf. AP04-SG-IV cf. NEN 5754 
Cf. RP04-SG-III en cf. NEN 5753 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. CMR/2/1/8.1 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. alf:1/2/1/8.1 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. CMA/2/I/B,1 
Cf. RP04-E-VIII en gw. NEN 7324 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. CMF1/2/1/6.1 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. CMA/2/I/B.1 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf, CMA/2/I/B,1 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. CMR/2/I/B.1 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. CMR/2/I/B.1 
Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. CMR/2/I/B.1 
Cf. PP04-E-XVII en cf. NEN-EN-150 10304-2 
Cf. qPO4-E-XVII en cf. NEN-EN-ISO 10304-2 
Cf. NEN 6483 
Cf. RP04-E-XVII en cf. NEN-EN-ISO 10304-2 
Cf. nPO4-U-V en cf. NEN-ISO 7888 
Cf. RP04-U-IV, cf. 0-NEN 64115 cf. CMR 2/1/ 
Cf. RP04-U-V en cf. NEN-ISO 7888 
Cf. RP04-U-IV, cf. 0-NEN 6411G cf. CMR 2/1/ 

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan 
vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juli 2009. 

Eurofins Rnolytico B.V. 

Gildeweg 44-44 
2771. N8 Barnereld 
P.O. BOX 459 
2770 Al. BarneVeld Nt  

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fax +31 (0)34 242 63 99 
E-mail info@onalytico.com  
Site www.analytico,tom  

ABN AMRO 54 85 74 456 
VAT/BTW No. 
NL 8043.14.883.1101 
KvK No. 09088423  

eurofins Analytico B.V. is 150 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 
RQR en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OW0) 
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). 
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Sample ID.: 	5978416 
Certificate no.: 	2011036699 
Sample description.: ATM: TGGTTGAG 02 dd 070311: M1 
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Jhromatoqram TPH/ Mineral Oil  

Sample ID.: 	5978417 
Certificate no.: 	2011036699 
Sample description.: ATM: TGG/TGAG 02 dd 070311: M2 
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eurofins 
a.lyt J. c 4c)* 

Eurat 
T.o.v. 
Postti 
3102 GE SCHIEDAM 

analvsecertificoat 

Datum: ii-03-2011 

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. 

Certificaatnummer 	 2011036700 
Uw projectnummer 	 03P215 
Uw projectnaam 	 ATM: TGG/TGRG 02 dd 07031.1 
Uw ordernummer 	 03P215 
Monster«) ontvangen 	 07-03-2011 

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
Aanvullende informatie behorend bij dit onolysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties 
Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies. 

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst gekoeld 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 week voor afloop von 
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten von het langer bewaren von 
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. 

Met vriendelijke groet, 

Eurofins Rnalytico B.V. 

Eurofins Anolytico 0.V, 

CildeLveg 44-46 	 Tel. +31 (0)34 242 63 00 	flow AMRO 04 113 74 404 	Eurgflne ANotrtIclei.V. Ia ;50 9001: 8005 pignetiflpettd <her gpyd's 
5771 NO eerneveld 	Fox +31 (0)34 242 43 99 	VAT/t1/W No. 	 kip *n «kond Oor hot Vlaomte Gumt (MS en Dep, IA!), 
P.0. Box 409 	 E•wail infoiroholytico.com  Nl 0043.14.403.001 	het 10;05selse twist (iV4), het w9os otorait (00108.68/0) 
3770 AL torneveld NL 	Site viviiv.onolytico.com 	KvK No. 040114423 	*n d*Drde agetheilen ron frankrUk en Lormatnnip(415). 



eurofins 
- 	ic& 

analysecertificaat 

Uw projectnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Datum monstername 
Monsternemer 
Monstermatrix  

03P215 
ATM: TGG/TGAG 02 dd 070311 
03P215 
07-03-2011 

Grond; Grond / sediment  

Certificaatnurnmer 
stortdatum 
Rapportagedatum 
Bijlage 
Pagina  

2011034700 
07-03-2011 
11-03-2011/19:64 

1/1 

Analyse 

Bodemkundige analyses 
Q Droge stof 
Q Organische stof 

Q 	Gloeirest 
Korrelgrootte < 2000 pm 
Korrelgrootte < 63 pm 

Fractie <2 pm RAW proef 
Fractie <20 pm RAW proef 9.2  

Eenheid 

	

% (m/m) 	89.9 

	

% (m/m) ds 	2.7 

	

°Ie (m/m) ds 	97.3 

	

% (m/m) ds 	72.2 

	

% (m/m) ds 	10.3 

	

% (m/m) ds 	<1.0 i) 

	

% (m/m) ds 	1.4 1) 

Nr. Monsteromschrijving 
	

Analytico-nr. 
1 	ATM: TGG/TGAG 02 dd 070311: MM (M14.12) 

	
5978418 

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting 	 akkoord 
A: AP04 erkende verrichting Pr.cotird. 
5: R5 3000 erkende verrichting  

Dit certificaat eeg uitsluitend in skin geheel worden gereproduceerd., 

gurefine nnolitico B.Y. Is 550 0000: moa gécertificeerd door tioyd's -g,...2 11.%\ 
no.ft en erkend doet bet 'nauwe Gewest 	AN en oen. LNO. 
hot Bivut Gewest WO, het Woof** welt (00000•09VD) 	 TESTEN 
en deer de overheden von Pronkeipt in Weetburg (4eV). 	 RvA [010 

Eurofins Anotytiers E.V. 

Giidevreg 44-46 
	

Tel. +31 (0)34 242 63 02 
	

ABN AMRO 84 BS 74 4134 
3771 NO eorneveld 	Fox +3/ (0)34 242 63 99 

	
VAT/BTW No. 

P.O. Box 489 
	

infa@analytito.cop Nt. 8043.14383.1301 
3770 At Barnevaid Nt. 	Site www.anolytico.com 	KvK Ko. 09088623 



ti eurofin 
— CL WIL ELly-t 	® 

Bijlage (n) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2011036700 

Pagina 1/1 

Analytico-n Boornr 	Deelmonster omschrijving Von 	Tot 	Barcode 
5978418 1 	 0 	0 0590141500 
5978418 2 	 0 	0 	0590141499 
5978418 	 1100443106 
5978418 	 1100443101 

Monsteromschrijving 

ATM: TGG/TGAG 02 dd 070311: M 

Eurofins Anolytico B.V. 

Gildeweg 44-46 
3771 EB Borneveld 
P.0, Box 459 
3770 AL Barneveld Nl  

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fax +31 (0)34 242 63 99 
E-mail info@onelytico.com  
Site vnvw.analytico.com  

ABN AMRO 54 65 74 456 
VAT/BTW No, 
N18043,14.883.801 
KvK No. 09068623 

Eurofins anolytico B.V. is 150 9001: 2008 gecertificeerd door Lieve* 
ItrVi en erkend doet het vtarnase (meeat WAM t» Dep, trir). 
het Brusselse Gewest (Bnp, het Waalse Gewest (Puk-*wo) 
en door de overheden van Frankrijk en LuxeriburgOitv>, 



eurofins 
- alt Eti3r 

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2011036700 

Pagina 1/1 

opmerking 1) 
Gehalte gebaseerd op fractie kleiner dan 2 mm. 

Eurofins Analytiee B.v. 

Gildeweg 44-46 
3771 NS Barneveld 
P.O. Box 459 
3770 AL Omneveld NL  

Tel +31 (0)34 242 63 00 	ABN AMRO 54 85 74 456 	turofins Anolytico B.V. is 350 9000: 2008 gecertificeerd door tioyd's 
Fox +31 (0)34 242 63 99 	VAT/BTW No, 	 ROI en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Bep. LOS), 
E-mail info@analytico.com  NL 8045.14.883.601 	het Brusselse Gewest «wo, het weeise Gewest (OGRNE-OWD) 
Site www.onolytico.com 	KvK No. 09088623 	en door de overheden von Prenkrijk en toxersiourg (trEV). 



euro ins 
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Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2011036705 

Pagina 1/1 

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 
monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed. 

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyses overschreden. 

Rnolyse 
	

Analytico-nr. 
Zuurgraad (pH) 

5978425 
5978426 

Zuurgraad (pH) 
5978425 
5978426 

Eurofins Anolytico 

Gildeweg 44-46 
3771 NS Barneveld 
P.O. Box 459 
3770 AL Barneveld NL  

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
fax +31 (0)34 242 63 99 
E-mail laf ogianalytico.com  
Site www.onalytico.com  

PON AMRO 54 85 74 456 
VAT/BTW No. 
NL 8043.14.883.001 
KvK No. 09088623 

eurofins enotyticri B.Y. is U0 9001: 2008 gecertificeerd door Lioyd's 
nA en erkend door het vicromse gewest (OVAM en. Dep. INE), 
het Brusselse 4eLvest (BM), het Waalse gewest (D6RNE-11W0) 
en door de overheden von fronkrijk en Luxemburg (MLv). 
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Chromatogram TPH/ Mineral  

Sample ID.: 	5978425 
Certificate no.: 	2011036705 
Sample description.: ATM: TGG/TGAG 05 dd 070311: M1 
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Chromatogram TPH/ Mine al Oil  

Sample ID.: 	5978426 
Certificate no.: 	2011036705 
Sample description.: ATM: TGG/TGAG 05 dd 070311: M2 
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Met vriendelijke groet, 

Eurofins Analytici B.V. 

eurtns 

Euroteam Milieu EI.V. 
T.O.V 
Postbus 2 
3102 GE SCHIEDAM 

Analysecertificaat 

Datum: 11-03-2011 

Hierbij ontvangt u de resultaten von het navolgende laboratoriumonderzoek. 

Certificaatnummer 	 2011036706 
Uw projectnummer 	 03P215 
Uw projectnoam 	 ATM: TGG/T5fIG 05 dd 070311 
Uw ordernummer 	 03P215 
Monster(s) ontvangen 	 07-03-2011 

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties 
Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies. 

De grondmonsters worden tot 6 weken no datum ontvangst gekoeld bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
dotum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. 
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van 
de standoordbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van 
monsters verwijzen wij naar de prijslijst. 

Bewaren tot: 
Datum: 	 Hoorn: 	 Handtekening: 

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificoot nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. 

Booting linolytice B.V. 

Gildevre0 44-46 	iet. +31 (0)34 242 61 00 	655 6l450 54 65 74 4S6 
1771 110 Bornevelel 	Fox +st (0)34 242 63 99 	VRT/BTW No. 
P.O. Box 459 	 Info(Zonolytico.com  NL 5043.14.453.001 
3770 PZ. Bomeveld NL 	Site wtinv.onolytiee.itorn 	KvK No. 09005623  

Eurotins Anolytieo B.V. is 1S0 9000. 0000 grmrtificeerd door 	cri 
agiti *n erkend door hot *loomte Gewest (OV$14 en Dep. imt), 
hot *unfaire sow**t (osio), hot words. Gewelf (DGRN1-04i0) 
en door de overheden Man Prankriik en uoomboro (Fnv). 



03P215 
ATM: TGG/TGRG 05 dd 070311 
03P215 
07-03.2011 

Grond; Grond / sediment 

Certificaatnummer 
Startdatum 
Rapportogedatum 
Bijlage 
Pagina 

2011036706 
07-03-2011 
11-03-2011/19:56 
R,O,C 
1/1 

	

Eenheid 	1 

	

% (mins) 	90.6 

	

% (m/m) ds 	2.6 

	

% (m/m) ds 	97.3 

	

% (Wei) ds 	69.3 

	

% (m/m) ds 	31.7 

	

% (m/m) ds 	<1.0 	1) 

	

% (m/m) ds 	<1.0 

eu o ins 
ly 

Analysecertificaat 

Uw projectnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Datum monstername 
Monsternerner 
Monstermatrix 

Analyse 

Bodemkundige analyses 
Q Droge stof 
Q Organische stof 
Q Gloeirest 

Korrelgrootte < 2000 pm 
Korrelgrootte < 63 pm 
Fractie < 2 pm RRW proef 1 
Fractie <20 pm RAW proef 9.2 

Mr. Monsteromschrijving 	 Analytico-nr. 
1 	ATM: TGG/TGRG 05 dd 070311: MM (M1+M2) 

	
5978427 

Eer:gins Anotytkelb.V. 

Q: door RVR geaccrediteerd* verrichting 	 Akkoord 
9904 erkende verrichting 	 Pr. 

5: AS 3000 erkende verrichting 
Dit certificoot eeg uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.--: 

Cildeweg 44-46 
3771 NO eorneveld 
P.O. box 459 
3770 Al iorneveld NL 

Tel. +31 (0)34 242 43 00 
rex +31 (0)34 242 63 99 
t-isoil infolonalytico.cor 
Site svinv.anolytico,com 

RON AMRO 54 115 74 466 boent. Anelytico 9.V. ic 190 9001:.2009 gecertificeerd door tioyd's 
VilT/DTVe No. 	 RQR en erkend door het Vlaamse Gewest (0V614 en Dep.t.NO, 
Ml 5045.14.553.501 	het *rissole* gemest OM. het WOrliss tesreSt (0CaNE.0WD) 	TESTEN 
KvK No. 09050133 	er: doop de overheden von Pronkrilk in Luxemburg (M9V). RYA 1010 



eu o ns 
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Bijlage (5%) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2011036706 

Pagina 1/1 

Monsteromschrijving 

ATM: TGG/TGRG 05 dd 070311: M 

Analytico-nfloornr 	Deelmonster Omschrijving Van 	Tot 	Barcode 

5978427 1 	 0 	0 	0590141494 
5978427 2 	 0 	0 	0590141493 
5978427 	 1100442997 
5978427 	 1100443009 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 44-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 	ABN AMRO 54 85 74 456 	Eurofins analytic0 B,V. Is 110 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 
3771 NE earneveld 	fax +31 (0)34 242 63 99 	VAT/BTW No. 	 RQB en erkend door het Vlaamse Gewest (0988 en Dep. 1NE), 
P.O. Box 459 	E-mail info@anolytico.com  NL 8043.14.883.801 	het Brusselse Gewest (8114), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
3770 at Barneveld NL 	Site www.onalytico.com 	KvK No. 09088623 	en door de overheden ron Frankrijk en Luxemburg (4EY). 
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2011036706 

Pagina 1./1 
Opmerking 1) 
Gehalte gebaseerd op fractie kleiner dan 2 mm. 

Eurofins enalytico B.V. 

Gildeweg 44-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 	ABN AMRO 54 85 74 456 Eurofins Analyticolt.Y. is 000 9001.: 2008 gecertificeard door Lloyd's 
3771 /113 Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 	VAT/879/ No. 	RQA en erkend door het Vlaamse Gewest («Am en -Dep. LNE), 
P.O. Box 459 	E-mail info@analytico.corn NL 8043.14.883.801 	het Brusselse Gewest (8Xis), het waalse Gewest (GGANE-OWD) 
3770 AL Barneveld NL 	Site www.anolytico.com 	KvK No. 09088623 	en door de overheden ven Frankrijk en Luxemburg (OM. 
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Bijlage <C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2011036706 

Pagina 1/1 

Analyse 	 Methode Techniek 	 Referentiemethode 
Droge Stof 
	

W0104 	Gravimetrie 	 Gw. NEN-ISO 11465 en cf. CMA 2/II/A.1 
Organische stof 
	

W0109 	Gravimetrie 	 Cf. NEN 5754 

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie von de meetonzekerheid staan 
vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juli 2009. 

Furafins Analytico B.V. 

Gildeweg 44-46 	 Tel. +31 (0)34 242 63 00 	888 AMRO 54 85 74 456 	Eurofins AnalytIco B.V. is 150 9001: 2008 gecertificeerd door lloyd's 
3771 NI3 Borneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 	VAT/1)141 No. 	 RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
P.O. Box 459 	 E-mail info@onalytico.com  NL 8043.14.883.801 	het Brusselse Gewest ori3O, het Waalse Gewest (DGRNE•OWD) 
3770 Al Borneveld NL 	Site www.analytico.com 	KvK No. 09088623 	en door de overheden von Frankrijk en Luxemburg (NOV). 



3. Monsterneming 
Aantal grepen per 
(deel)partij 

Tenminste 100 grepen verdeeld over 2 monsters (2 x 50 
grepen) per deelpartij 

thermisch gereinigde grond en de zandfractie uit thermisch 
gereinigd teerhoudend asfaltgranulaat.  
Systematisch raster 
Ja 
Indeling in deelpartijen van zoveel mogelijk gelijke grootte, 
doch maximaal 5.715 m3  (10.000 ton). 
Indeling van deelpartijen dmv piketten en/of lint duidelijk 
aangeven en ook op tekening vermeiden. 

Aard materiaal 

Wijze van monsterneming 
Indelen in deelpartijen 
Voorgeschreven indeling in 
Deelpartijen 

Motivatie van afwijkingen 
Foto' s nemen Ja 

s.0041942,,,..a 
 

(§441141101›, 
4142 h e 	1 00 1 

MONSTERNEMINGSPLAN 

SIKB PROTOCOL 1001, versie 2.0 

MONSTERNEMING VOOR PARTIJKEURINGEN GROND EN BAGGERSPECIE 

1. Projectgegevens 
Projectnummer  
Projectnaam 

Partijnummers 
Locatie 
Opdrachtgever 
Naam contactpersoon 
Adres 
Telefoonnummer  
Onafhankelijkheid geborgd 
Doel monstememing 

03 P 215 
ATM 

TGG/TGAG 01 t/m TGG/TGAG 05 dd 070311 
Middenweg 3, industrie terrein - Moerdijk 
Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. 

Vlasweg 12, 4780 AA Moerdijk 
0168 — 389283 / 06-53963371 
Ja 
Het bepalen van de hergebruiksmogelijkheden van de partij 

Uitvoerende 	organisatie 	 Euroteam 	Milieu 	B.V. 
maartUitvoeringsdatum 	 .  

2. Partijgegevens 
Opdrachtgever is 
Partijgrootte  
Wijze waarop materiaal 
beschikbaar is 	 
Grondsoort 

Verwachte korrelgrootte 
Bijzonderheden partij  

Eigenaar 
Ter plaatse nader te bepalen 	Dichtheid 1.750 kg/m3  
Statische partij 

thermisch gereinigde grond en de zandfractie uit thermisch 
gereinigd teerhoudend asfaltgranulaat,  
D95 < 16 mm 

ijzonderheden materiaal 
Vorm van  de partij  

Bijmengingen verwacht: nee 
Depot 

Nadere sp92iLic9192 	Lokatie en ligging depots navragen bij dhr. W. Walle 

SESS-F-062A.r4 	 Partijnummer: TGG/TGAG 01 t/rn 02 dd 070311 
1/2 



5. Overige monsternemingsgegevens 
A .a ratuur 
Monstercodering 

Avegaarboormachine (totmaximaal mogelijke diepte) 
01 dd 040311-M1, 01 dd 040311-M2, 
02 dd 040311-M1 01 dd 040311-M2 
03 dd 040311-M1, 01 dd 040311-M2, 
04 dd 040311-M1, 01 dd 040311-M2, 
05 dd 040311-M1, 01 dd 040311-M2 

Monsterverpakking 
Monsteropslag 	 
Monstertransport 

101 emmers 
Gekoeld bij Mol-Wateringen 
Gekoeld 

Aanleveren aan 
Noodzakelijke 
veiligheidsmaatregelen 
Bijzonderheden 

Eurofins Analytico, binnen 24 uur 
Veiligheidsschoeisel / handschoenen 
evt. bril / evt. helm 

6. Kwaliteitscontrole monsternameplan   

Opsteller 
dtekeni 	Da u 

01 maart 2011 

Controle projectleider 

ontrole projectleider 

Controle Hoofdveldwerk 

Monsternemer (1) 
(ingenieursbur, Mol, Wateringen) 

Monsternemer (2) 
(ingenieursbur, Mul, Wateringen) 

01 maart 2011 

maart 2011 

2011 

maart 2011 

,jekt55);?  
;?.. 

%.4 111  
5"ee< 	1001 

MONSTERNEMINGSPLAN (VERVOLG) 

SIKB PROTOCOL 1001, versie 2.0 

MONSTERNEMING VOOR PARTIJKEURINGEN GROND EN BAGGERSPECIE 
4. Gree •- en monstergrootte  
D95 < 16, standaard 

Bijlage: 
Kaartje ligging / toegang locatie 

SESS-F.062A,r4 	 Partijnummer: TGG/TGAG 01 t/m 05 dd 070311 
2/2 

Greepgrootte: min. 180 gr 
Per deelpartij: 2 monsters van tenminste 50 grepen; 2x 9 kg 



Dichtheid 4. Partijgrootte m 
Berekening in bijlage 

ton ....kg/m3  

I Ja aan• even o• situatie ekenin N aan 

Y4 

..1)°el'e° 	1001 

MONSTERNEMINGSFORMULIER 

SIKB PROTOCOL 1001, versie 2.0 

MONSTERNEMING VOOR PARTIJKEURINGEN GROND EN BAGGERSPECIE 

1. Projectgegevens 
Projectnummer 
Projectnaam 
Partijnummers 
Locatie 
Uitvoerende organisatie 

03 P 215 
ATM 
TGG/TGAG 01 t/m TGG/TGAG 05 dd 070311 
Middenweg 3, industrie terrein - Moerdijk 

u o eam Milieu B.V, 
Monsternerner(s) 
Uitvoeringsdatum en -tijd 

2. Partijgegevens 

eindtrd: startti'd: 0 

1: I 249,12mxbe...rnxh......M 8« 	 c* 
2: Ine. m x b .al... m x h ..__,.... M buvoalgta 
3: 123,6),mxb.4...mxh...3....M 
4: 11.emxb.f4/..5..mxh.3....M 
5: I 4.mxb.6..mxh...,3...M 
(incl. talud / 	d)  
Opmeting (motivatie in bijlage) 
Anders 	  

Geschat vochtpercentage 	5% 1.W% 1.-1690 1,20% 
~tri 

Grondsoort 

Maximale korrelgrootte 
Bepaald door 
Bijzonderheden partij 	 
Bijmengingen aangetroffen 

thermisch gereinigde grond en de zandfractie uit thermisch 
gereinigd teerhoudend asfaltgranulaat.  
D95 < 16 mm /09b  > 1-64~melijk. 	  
Zintuigli'ke waarneming /aeveft toevoegen bijlage 

Vorm van de partij 

3. Monsterneming 

Schets op bijlage bovenaanzicht en doorsnede(s) met maten 
	 (I, b h)  

SESS-F-0628,r4 	 Partijnummer: TGG/TGAG 01 t/m 05 dd 070311 
1/2 

Partij maten 

Bepaald door 

Foto's genomen 

Wijze van monstememing 

Motivatie afwijkingen 

Systematisch raster? Ja, berekening in bijlage /Nee, 
afvvijk-ingen- 

Indeling in deelpartijen 
Aanduiding indeling in het 
veld achtergelaten 	 
Motivatie afwijkingen 

Vee./ Ja, aantal :45--zie bijgevoegd kaartmateriaal 
Ja-I>el n.v.t. 
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4111›, Gt  
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MONSTERNEMINGSFORMULIER (VERVOLG) 

SIKB PROTOCOL 1001, versie 2,0 

MONSTERNEMING VOOR PARTIJKEURINGEN GROND EN BAGGERSPECIE 

4. Deel • arti'- en monster• rootte en monstercoderin •  en  
Deelpartij 	Grootte 	Aantal 	Code 

deelpartij (m3) 	Grepen 
01 	()c 	 CO 3tk M 1 	0590141502 

sti M2 0590141501 
02 	t 	 5. -t M1 0590141500 

,5tt M2 0590141499 
.5Cr 	M1 	0590141498 

0590141497 
04 

0590141495 
05 

M2  

03 

Oa  M1 

0590141496 

0590141494 
0590141493 

39  

Barcode Monster Monstergewicht (kg) 

5. Overige monsternemin • s • egevens 
Apparatuur 	 Edelmanboor-04-1-0-7,-ena-bguts.elaL2-46m4 

avegaarboormachine / anders—  	j6 /40rnritalnWA 
Standaard /afwijkend: depotnummer (-M1, -M2, -M'-M4 etc.) 

Monsteropslag 	Gekoeld biLMol-Wateringen / ongekoekihii_opdrachtgever  
Monstertransport  
Aanleveren aan 
Bijzonderheden 

N t. •ekeeld / • ekoeld 
Eurofins Analytico binnen 24 uur 

A KwalitnifQennfrelles mnrtcforripminrtQfnrmitliPr an vprifirtatia mnrmtPrnerninnQnln 

Opsteller 

Controle projectleider 

Controle projectleider 

Controle Hoofdveldwerker 

Monsternemer (1) 
(ingenieursbur. Mol, Waieriqen) 
Monsternemer (2) 
ingenieursbur. Mol, Wateringen) 

01 maart 2011 

C.. maart 2011 

maart 2011 

maart 2011 

. maart 2011 

Bijlagen: 
Situatietekening met bovenaanzicht, doorsnede(s) 
Berekening hoeveelheden en bepaling systematisch raster 

5E85-F-062E1.M 	 Partijnummer: TGG/TGAG 01 t/m 05 dd 070311 
2/2 

Monstercodering 

Monsterverpakking 	Conform plan 10 L emmers 
Anders' 	  



Projectnummer 
Locatie 
Datum uitvoering 

(*? 	99k 
VVWkellt 	kikfiriQfé,54- 

le boormeester  
2e boormeester 
veldwerker junior 

werkbon VKB 2100 protocol  

deze werkbon dient als aanvulling op de reguliere VKB 1000 of 2000 werkbon 
algemeen 

uitvoerings info 
Voor welk protocol is deze werkbon van toepassing, (doorhalen wat niet van toepassing is ) 

VKB Protocol 1001 - jPerf-,-C-57- 1Pg4":::;krif-- ZQ021  2.0,12<:Georiv  

Soort onderzoek 

De avegaarboor is gebruikt bij : " ************* "** '''''' "• ''''''' ''''''''''''''' *"""^ 
Er is geboord met een boor waarvan de boorwangen i.... CM waren 

De aangetroffen grondwaterstand was '' 	- MV 

Is hoofdstuk 8 van het protocol 2101 in acht genomen en nageleefd bij uitvoering van de veldwerkzaamheden? Jikiflyt"  

zijn er baringen afgedicht met zwelkei JkfnEE zo JA welke nr 	  
( dit is alleen noodzakelijk wanneer watervoerende lagen van verschillende kwaliteit zijn doorboord ) 

Uitgevoerd door een door Eerland gecertificeerde medewerker 

Naam 	 Datum 

Handtekening. 	 Certificaatnummer EC-SIK-21004 
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AFV 
T.a.v  
Postbus 
4780 AA MOERDIJK 

RMINAL MOERDIJK B.V. 
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roeten, 
teu B.V. 

Met vriendelijk 
Euroteam M' 

Bodemonderzoek 
Advies 

Euroleam Milieu B.V. 

Schiedam, 12 maart 2012 

611 

17/8177Milf 
Nieuwe Watenvegstraat 23 
3115 HE Schiedam 
Postbus 4264 
3102 GE Schiedam 
Telefoon 010 - 427 11 31 
Telefax 010.426 82 11 
Hevennurnmer 536 
BNP Paribas / BIC BNPANL2A 
2279.95.511 
K.v,K. 24238484 
BTW ar.: NL8030.83-4648.01 
IBAN nr.: NL720NPA0227995511 

Betreft: Steekproefkeuring thermisch gereinigde grond en zand uit teerhoudend asfaltgranulaat  

Geachte 

Hierbij rapporteren wij u betreffende de bemonstering, analyse en toetsing van de steekproefkeuring van de 
produktie van thermisch gereinigde grond en zand uit teerhoudend asfaltgranulaat met navolgende specificaties: 

Depot 
Hoeveelheid 
Locatie van bemonstering 
Datum van bemonstering 
Bemonsteringsprotocol 
Toetsingskader 

: TGG/TGAG 01 productie vanaf 290112 
: ca. 9.920 ton 

Vlasweg 19 - Moerdijk 
: 29 januari 2012 / 22.00 uur tot 02 februari 2012/ 06.00 uur 

SIKB-Protocol 1001, versie 2 d.d. 17-06-2009 
: Regeling Bodemkwaliteit d.d. 21-12-2007; bijlage B, tabel 1 

Als bijlagen treft u aan: 
- Toetsing; 
- Analyserapporten; 

Monsternemingsptan; 
Monstememingsformulier. 

- logboek 

Beoordeling: 	Voor toepassing op of In de bodem voldoet de binnen deze steekproef uit de productie 
bemonsterde 9.920 ton thermisch gereinigde grond en zand uit teerhoudend 
asfaltgranulaat aan kwaliteitsklasse Industrie en is deze geschikt voor verwerking in een 
grootschalige toepassing. 

Civieltechnisch Is het materiaal geschikt voor toepassing als "zand in aanvulling of 
ophoging". 



9 
24 

107 
2,5 
97 
37 
55 
3,3 
196 
105 
34 

123 
	50 
181 

5,5 
6,8 

0,004 
38 

50 
40 

0,100 
100 

< 1,0 
3,6 

0,0052 
23 

5,5 
1,5 

0,004 
38 

Opdrachtgever 
Partijnummer 
Partijgrootte 
Datum monstername 
Locatie monstername  

Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. 
TGG/TGAG 1 productie vanaf 290112 
ca. 9.920 ton 
29 januari t/m 02 februari 2012 
Vlasweg 19 - Moerdijk  

12 maart 2012 
Definitief 
2012018308 
2012018309 

11/1787~ 
Euroteam Milieu B.V. 

TOETSING ANALYSEGEGEVENS PARTIJ THERMISCH GEREINIGDE GROND EN ZAND UIT TEERHOUDEND ASFALTGRANULAAT 

Toetsingskader: Regeling bodemkwaliteit 

Datum 
Status beoordeling 
Rapportnr's Analytico 

  

M1 M2 

 

gem 

               

droge stofgehalte (gew %) 
Org. stof (gew% ds) 	6) 
lutum (gew% ds) 	6) 
pH 

 

88,1 
1,7 
1,1 
9,8 

87,5 
1,6 
1,1  

11,5 

 

87,80 
1,65 
1,10 

10,65 

               

                    

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

Grootschalige toepassing landbodem 

gemeten concentraties 	Gemeten emissies 

M1 M2 gem. y 4) M2 gem Y 
mg/kg ds mg/kg ds mg/kc ds mg/kg ds mg/kg ds 

Achter- 
grond- 

waarden 
mg/kg ds 

maximale waarden 
bodemfunctieklasse / 

kwaliteitsklasse 
Klasse 	Klasse 
Wonen 	Industrie 

mg/kg ds mg/kg ds Voldoet aan: 

Emissie- 
toets- 

waarden 
mg/kg ds  

Eisen aan 
emissie? 
	mg/kg ds 

Maximale 
emissie- 
waarden 
mg/kg ds  

Emissie 
voldoet? 

M1 

Metalen 
2,8 
11 

160 
0,59 

42 
6,8 
31 

0,36 
100 
1,9 
21 
21 
45 

210 

6,0 
23 

130 
0,74 

34 
5,5 
30 

0,39 
150 
2,1 
17 
42 
41 

180 

4,40 
17,0 

145,0 
0,665 

38,0 
	6,15 
30,5 

0,375 
125,0 

2,00 
19,0 

	 31,5 
43,0 

195,0 

4,0 
11,4 

	0,35 
	29,7 

4,3 
19 

0,104 
	 32 
	 1,5 
	 12 

1,8 
27 
59 

Nee 
Nee 
n.v.t. 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Ja 

antimoon (Sb) 	 
arseen (As) 	  
barium (Ba) 	8)  
cadmium (Cd)  
chroom (Cr) 	  
kobalt (Co)  
koper (Cu) 	  
kwik (Hg) 	 
lood (Pb) 	  
molybdeen (Mo) 	 
nikkel (Ni) 	  
tin (Sn) 
vanadium (V) 
zink (Zn) 

15 
15 

0,697 
33,5 
10,0 
26,1 
0,58 

133,4 
88 
13 
49 

	 33 
84  

22 
44 

97 
	 54 

92 
3,3 
337 
190 
34 

246 
86 

303 

klasse wonen 
klasse industrie 
niet van toepassing 
klasse wonen 
klasse industrie 
klasse wonen 	 
klasse industrie  
klasse wonen 
klasse wonen  
klasse wonen  
klasse industrie  
klasse wonen  
klasse industrie 
klasse industrie 

0,071 
0,054 

< 0,60 
< 0,00100 
< 0,0100 

< 0,030 
< 0,050 

< 0,00040 
< 0,100 

0,51 
< 0,050 
< 0,030 

0,76 
< 0,30 

0,055 
0,067 

< 0,60 
< 0,00100 
< 0,0100 
< 0,030 
< 0,050 

< 0,00040 
< 0,100 

0,59 
< 0,050 
< 0,030 

0,80 
< 0,30 

0,0630 
0,0605 

0,60 
0,00100 

0,0100 
0,036 
0,050 

0,00040 
0,100 
0,550 
0,050 
0,030 
0,780 
0,30 2,1 Ja 

< 1,0 
2,9 

0,0052 
20 

1,0 
3,25 

0,0052 
21,5 

cyanide (totaal) 
PAK's totaal (som 10) 7) 
PCB's (som 7) 
minerale olie 

achtergrondwaarde 
klasse wonen 
klasse industrie 
achtergrondwaarde  

Voor algemene opmerk ngen en de opmerkingen waarnaar in de tabel met een #) wordt 
verwezen: zie pagina 3 t/m 5. 

Conclusies: 
- partij voldoet aan kwaliteitsklasse industrie 
- partij is geschikt voor verwerking in een grootschalige toepassing 

Euroteam projectnr.: 10P025 
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Datum: 	  
Status beoordeling: 
Rapportnr's Analytico: 

12  maart 2012 
Definitief  
2012018308 
2012018309 

meet-
waarde 

meet-
waarde eis eis korrelverdeling 

5 3 % 2,0 % gloeiverlies 
geschikt ongeschikt beoordeling  

Zand in aanvulling of 
ophoging Zand in zandbed 

< 63 pm 
< 2 pm 
< 20 pm 

5- 50 %  
5 8% 

24,0 % 
6,6 % 

5 15 % 

5 3 °k * 

24,0 % 

14,7 % 

Euroteam Milieu B.V. 

BEOORDELING CIVIELTECHNISCHE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN 

Opdrachtgever: 
Partijnummer: 

Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. 
TGG/TGAG 1 productie vanaf 290112 
ca. 9.920 ton  
29 januari t/m 02 februari 2012 
Vlasweg 19 - Moerdijk  

Partijgrootte: 
Datum monstername: 
Locatie monstername: 

Voor de beoordeling van de toepassingsmogelijkheden als ''zand in aanvulling of ophoging" of "zand in 
zandbed" zijn op een mengmonster de hiervoor door RAW voorgeschreven proeven uitgevoerd. 

*) Als fractie < 63 ligt tussen 10 % en 15 %. 

Conclusie:  
- De partij is geschikt voor toepassing als 'zand in aanvulling of ophoging' 

Euroteam projectnr.: 10P025 	 Pagina -2/5- 



Euroteam Milieu B.V. 

BIJLAGE TOETSING ANALYSE GEGEVENS 

Opdrachtgever: 	Afvalstoffen  Terminal Moerdijk B.V. 
Partijnummer: 	TGG/TGAG 1 productie vanaf 290112 
Partijgrootte: 	ca. 9.920 ton  
Datum monstername: 29 januari t/m 02 februari 2012 
Locatie monstername: Vlasweg 19 - Moerdijk 

Datum: 	 12 maart 2012  
Status beoordeling: 	Definitief 
Rapportnr's Analytico: 2012018308  

2012018309 

BRL SIKB 1000  
Het procescertificaat van Euroteam Milieu BV en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing 
op de activiteiten inzake de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende 
veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever (als deze hiervoor een ministeriële 
aanwijzing heeft verkregen). Op basis van § 3.10 van de BRL SIKB 1000 kan Euroteam Milieu BV voor de 
uitvoering van de monstername gebruik maken van erkende monsternemers van Ingenieursbureau Mol BV uit 
Wateringen. 

Functiescheidinq 
Met betrekking tot het certificeren van partijen grond of bouwstoffen mag er geen enkele relatie bestaan tussen 
de keurende instantie en de eigenaar van de te certificeren partij grond of bouwstof: 
Euroteam Milieu BV is een 100% dochteronderneming van SITA EcoService Schiedam BV, waarvan de 
aandelen in handen zijn van SITA Nederland. Euroteam Milieu BV is op geen enkele juridische, financiële, 
personele of andere wijze gelieerd of verbonden met ATM. 

Algemeen  
Het onderzoek van deze partij thermisch gereinigde grond en zand uit teerhoudend asfaltgranulaat ter bepaling 
van de toepassingsmogelijkheden heeft plaatsgevonden overeenkomstig: 

Het Besluit Bodemkwaliteit en de Regeling Bodemkwaliteit d.d. 21-12-2007, voor zover hiervan in het 
navolgende niet wordt afgeweken. 
BRL SIKB 1000 versie 8.0 met onderliggend protocol 1001 "Monsterneming voor Partijkeuringen grond en 
baggerspecie" versie 2 d.d. 17-06-2009. Euroteam Milieu B.V. is hiertoe gecertificeerd volgens proces-
certificaat RQA656013 d.d. 20-03-2010. 
Laboratoriumwerkzaamheden zijn uitgevoerd door een hiervoor volgens AP04 geaccrediteerd laboratorium, 
voor zover betreffende onderzoeksresultaten door het laboratorium zijn weergegeven op 
analysecertificaten, voorzien van het betreffende keurmerk. 

In overleg met ATM is besloten dat de verkregen analyseresultaten alleen worden getoetst aan (Regeling 
bodemkwaliteit, bijlage B, tabel 1) de "Normwaarden voor toepassen van grond of baggerspecie op of in de  
bodem ..." 

Opmerkingen 

1. 	Keuze analysepakket samenstellinosonderzoek:  
In opdracht van ATM worden de volgende parameters onderzocht: 

d.s., lutum, organische stof, pH 
metalen: Sb, As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Sn, V en Zn 
cyanide (totaal) 
minerale olie, PAK's totaal (som 10) en PCB's (som 7) 

- OCB's 

De gehalten organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB's) worden in principe uitsluitend voor intern gebruik door 
ATM bepaald, de resultaten staan dus wel vermeld op de analysecertificaten maar worden niet verwerkt in de 
toetsingstabel. 
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Het samenstellingsonderzoek wordt in opdracht van ATM uitgebreid met aanvullende parameters, indien 
hiervoor, op basis van voorinformatie of ingangskeuring, verhoogde concentraties in de gereinigde grond 
mogelijk worden geacht. 

	

2. 	Emissie-onderzoek voor "grootschalige toepassing op of in de bodem":  
Voor "grootschalige toepassing op of in de bodem" gelden uitsluitend emissie-eisen voor de metalen waarvan de 
emissietoetswaarde wordt overschreden. In opdracht van ATM wordt de emissie bepaald voor: 

	

- 	metalen: Sb, As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Sn, V en Zn 

	

- 	anionen: fluoride, bromide, chloride en sulfaat 
Ter beoordeling of de partij voldoet worden uitsluitend de gemeten emissies getoetst van de metalen waarvoor 
de emissietoetswaarde wordt overschreden. Van de overige metalen worden de gemeten emissies wel in de 
toetsingstabel vermeld. 
De emissies voor de anionen (fluoride, bromide, chloride en sulfaat) worden in principe uitsluitend voor intern 
gebruik door ATM bepaald, de resultaten staan dus wel vermeld op de analysecertificaten maar worden niet 
verwerkt in de toetsingstabel. 

	

3. 	Berekening van gemiddelde concentraties en emissies  
Voor de berekening van gemiddelde concentraties en emissies wordt voor het resultaat van een separate 
analyse aangehouden: 

	

- 	de getalswaarde volgens analyse 

	

- 	bij een resultaat < "kleiner dan waarde": de "kleiner dan waarde" 

4. Spreiding tussen meetwaarden: Spreidingsfactor Y  
In de toetsingstabel wordt, zowel in het samenstellings- als in het emissie-onderzoek in de kolom "Y" de 
verhouding weergegeven tussen de hoogste en laagste meetwaarde, indien deze groter is dan 2,5. 
In overleg met ATM is afgesproken dat hierop actie wordt ondernomen indien: 
a. de toetsing van beide afzonderlijke meetwaarden leidt tot indeling in verschillende kwaliteitsklassen: en 
b. de toetsing van de betreffende parameter maatgevend is voor de eindbeoordeling van de partij; en/of 
c. de toetsing van beide afzonderlijke meetwaarden leidt tot wel of niet noodzakelijk emissieonderzoek voor 
grootschalige toepassing. Indien hieraan wordt voldaan wordt gecontroleerd of bij de diverse procedurestappen 
(monsterneming, voorbehandeling, analyse, etc.) fouten zijn gemaakt of worden vermoed. Indien dit het 
geval is, wordt onder de betreffende tabel en/of het analysecertificaat aangegeven welke vervolgactie is 
ondernomen (opnieuw uitvoeren van de betreffende en opvolgende stappen)(zie ook opmerking 5.). 
Indien geen afwijkingen zijn geconstateerd wordt in ieder geval vermeld welke controles zijn uitgevoerd. 
In overige gevallen wordt bij een geconstateerde spreding > 2,5 geen actie ondernomen en wordt aange- 
nomen dat in de partij sprake is van een grote mate van heterogeniteit, welke verklaarbaar is omdat een 
partij gereinigde grond doorgaans is samengesteld uit gereinigde partijen van diverse oorsprong. 

	

5. 	Herkwalificatie  
In de Regeling Bodemkwaliteit zijn geen regels gesteld m.b.t. mogelijkheden van herkwalificatie. Met ATM is 
dienaangaande het volgende overeengekomen: 

5.1 Herkwalificatie samenstelling 
Indien voor een of meerdere parameters een gemiddeld gehalte (fysische parameters) of concentratie 
(chemische parameters) wordt gevonden, welke niet overeenkomt met de verwachting op basis van verzamelde 
voorinformatie en/of beschikbare procesparameters, kan besloten worden tot nogmaals uitvoeren van een of 
meerdere (opvolgende) stappen: 

	

- 	monstername, voorbehandeling en analyse op betreffende parameter(s). 
Bovengenoemde stap(pen) betreffen telkens alle bestaande of een gelijk aantal nieuw te nemen monsters. Voor 
toetsing wordt het gemiddelde berekend van de uitkomsten van de herkwalificatie. De oorspronkelijke resultaten 
voor betreffende parameter(s) komen derhalve te vervallen. 
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