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Colofon 
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Handelskade 11 

Postbus 133 

7400 AC Deventer 

Telefoon +31 57 06 99 91 1 

Fax +31 57 06 99 66 6 

  

 

Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd 

met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. 

De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Tauw. Kwaliteit en verbetering van product en proces hebben bij Tauw 

hoge prioriteit. Tauw hanteert daartoe een managementsysteem dat is gecertificeerd dan wel geaccrediteerd volgens: 

 

- NEN-EN-ISO 9001 

- VCA**-certificering voor veilig werken bij meet- en inspectieactiviteiten en bodemsaneringen, ook in risicogebieden railinfra 

- Er zijn analyses uitgevoerd door het NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerde milieulaboratorium van AL-West 

- Tauw bv is erkend voor het uitvoeren van veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek conform de VKB-protocollen 2001, 2002, 

2003 en 2018 
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1 Inleiding 

Tauw heeft in opdracht van provincie Gelderland een grondwateronderzoek uitgevoerd ter hoogte 

van de Marten Orgeslaan 19 te Ugchelen. 

 

De aanleiding voor dit bodemonderzoek zijn de sterk variërende analyseresultaten van 

voorgaande onderzoeken en de wens om inzicht te krijgen in de verticale verspreiding van de 

grondwaterverontreiniging. 

 

De doelstelling voor het grondwateronderzoek is tweeledig, namelijk: 

 Inzicht te verkrijgen in de verticale verspreiding van de grondwaterverontreiniging met 

minerale olie en aromaten (BTEXN) 

 Vaststellen van de mate van grondwaterverontreiniging in het freatisch grondwater in 

peilbuis 407 

2 Voorinformatie en onderzoeksstrategie 

2.1 Algemeen 
Ter hoogte van de Methusalemlaan is een bodemverontreiniging aanwezig welke zich in 

oostelijke richting (tot voorbij de Marten Orgeslaan) heeft verspreidt. Ter hoogte van 

Marten Orgeslaan 19 zijn in het verleden (2006 en 2011) in het grondwater ter plaatse van de 

snijdende peilbuis 407 sterk variërende concentraties van minerale olie en aromaten gemeten. 

De gemeten concentraties zijn in tabel 2.1 weergegeven. 
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Tabel 2.1 Resultaten voorgaand grondwateronderzoek peilbuis 407 

 
Peilbuis 407 (2006) 407 (2011)    
Filterdiepte (m -mv) (2,0-4,0) (2,0-4,0)    
  
AROMATISCHE VERBINDINGEN 
benzeen 800 +++ 4,3 +       
ethylbenzeen 3.500 +++ 280 +++       
tolueen 40.000 +++ 1.300 +++       
xylenen (som) 16.000 +++ 1.300 +++       
naftaleen 150 +++ 20 +       
  
MINERALE OLIE 
fracties C10 - C40 1.400 +++ 130 +       

n.a. niet aantoonbaar 

 

Ter plaatse van de Marten Orgeslaan is het onbekend tot welke diepte de 

grondwaterverontreiniging zich heeft verspreidt. 

 
2.2 Geohydrologie 
In tabel 2.2 vindt u een overzicht van de regionale geohydrologische situatie ter plaatse van de 

onderzoekslocatie. 

 

 
Tabel 2.2 Regionale geohydrologische gegevens 

 

Onderdeel  

Grondwaterstromingsrichting  Oostelijk 

Stijghoogte van het grondwater *1) 27,12 m +NAP 

Ligging t.o.v. grondwaterbeschermingsgebied *2) 3.642 m 

Maaiveldhoogte *3) 24,6 m +NAP 

Diepte freatisch grondwater  3,1 m -mv 

Geologie *5) Grof zand 

Dikte van de deklaag *4) 4 - 10 m 

Zout of brak grondwater *6) Nee 
*1) NAGROM. NAtionaal GROndwater Model 
*2) VEWIN. Provinciale overzichten win- en productiemiddelen 
*3) Topografische Dienst. Hoogtecijferkaart 
*4) RIVM (ed.) 1987. Kwetsbaarheid van het grondwater 
*5) Toegepaste Geologische kaart 
*6) Atlas van Nederland 
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Op de onderzoekslocatie ligt de grondwaterstand op ongeveer 3,1 m -mv. 

 

Lokale factoren zoals waterlopen, drainagesystemen, (lekke) rioleringen en dergelijke, kunnen de 

stromingsrichting van het oppervlakkig (freatisch) grondwater beïnvloeden. 

 
2.3 Onderzoeksstrategie 
De te volgen onderzoeksstrategie is aangegeven door de provincie Gelderland en bestaat uit de 

onderstaande werkzaamheden: 

 Het plaatsen van één peilbuis met filters op 8 en 10 m -mv 

 Het plaatsen van één peilbuis met filters op 12 en 14 m -mv 

 Beide bovenstaande peilbuizen worden in het trottoir ter hoogte van Marten Orgeslaan 19 

geplaatst 

 Het bemonsteren van het grondwater ter plaatse van de vier nieuwe filters en het 

herbemonsteren van het grondwater ter plaatse van peilbuis 407 

 Het uitvoeren van vijf grondwateranalyses op minerale olie, benzeen, tolueen, ethylbenzeen, 

xylenen en naftaleen 

3 Uitgevoerde werkzaamheden 

3.1 Veiligheid en kwaliteit 

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

 

Het mechanisch boorwerk is uitgevoerd door een extern boorbedrijf conform BRL SIKB 2100: 

Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat Mechanisch boren: 

 Protocol 2101: Mechanisch boren 
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De grondwaterbemonsteringswerkzaamheden zijn uitgevoerd conform BRL SIKB 2000: 

Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch 

bodemonderzoek: 

 VKB-protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters 

 

Tauw verklaart hierbij dat het een onafhankelijke positie heeft (en kan behouden) ten opzichte 

van de opdrachtgever. Dat wil zeggen dat er geen organisatorische relatie bestaat met de 

opdrachtgever (zuster- of moederbedrijf) of diens eigenaar, maar ook dat er geen 

belangenverstrengeling is of kan optreden in relatie tot andere Tauw-projecten of andere 

opdrachtgevers. 

 

Het veldwerk is uitgevoerd op 18 april 2013. 

 

In bijlage 2 vindt u een situatieschets van de onderzoekslocatie met de punten waar wij de monsters 

hebben genomen. 

 

De chemische analyses zijn conform AS3000 uitgevoerd door het NEN-EN-ISO/IEC 17025 

geaccrediteerde milieulaboratorium van AL-West. 

 
3.2 Veld- en analysewerkzaamheden bodemonderzoek 
Tabel 3.1 biedt u een overzicht van de werkzaamheden. 

 

 

Tabel 3.1 Uitgevoerde veld- en analysewerkzaamheden 

 

Omschrijving Aantal 

Veldwerk Aantal (monsterpunten) 

Boring met peilbuis (8,0 m -mv) 1 (10001) 

Boring met peilbuis (10,0 m -mv) 1 (10002) 

Boring met peilbuis (12,0 m -mv) 1 (10003) 

Boring met peilbuis (14,0 m -mv) 1 (1004) 

Grondwaterbemonstering 4 (1004 en 10001 t/m 10003) 

Herbemonstering grondwater 1 (407) 

Chemische analyses *  

Grondwater: benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, 

naftaleen en minerale olie 

5 
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Het grondwater is bemonsterd op 2 mei 2013. De zuurgraad (pH), de elektrische geleidbaarheid 

(EC) en de grondwaterstand van het grondwater zijn gemeten tijdens de monsterneming in het 

veld. 

4 Resultaten 

4.1 Toetsingskader 
 

Bodem 

De analyseresultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden uit de ‘Circulaire bodemsanering 2009, 

zoals gewijzigd per 3 april 2012’ en het Besluit bodemkwaliteit ingegaan per 1 juli 2008. Dit 

toetsingskader bestaat uit Streefwaarden en Interventiewaarden voor grondwater. De 

Tussenwaarden zijn gedefinieerd als T = ½(S + I). De wijze van weergave in de navolgende 

tabellen staat vermeld in het onderstaande overzicht. 

 

 
Tabel 4.1 Overzicht toetsingskader 

 

Concentratieniveau voor een stof Weergave in tabellen 

≤ S-waarde (of < rapportagegrens) - 

> S-waarde ≤ T-waarde + 

> T-waarde ≤ I-waarde ++ 

> I-waarde +++ 

 

De locatiespecifieke toetsingswaarden en verdere bijzonderheden zijn weergegeven in een 

locatiespecifieke toetsingstabel. Deze tabel vindt u in bijlage 4. De analyseresultaten zijn 

opgenomen in bijlage 5. 

 
4.2 Veldwaarnemingen en metingen 
De voor het onderzoek van belang zijnde zintuiglijke waarnemingen zijn weergegeven in tabel 4.2. 

De geurwaarnemingen zijn passief gedaan. 
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Tabel 4.2 Zintuiglijke waarnemingen 

 
Boring Einddiepte Dieptetraject Bijzonderheid 
 (m -mv) (m -mv)   
1004 14,0 0,05 1,0 Puin 2 fijn 

  3,0 4,0 Aromatengeur 2 

  4,0 5,0 Aromatengeur 3 

  5,0 6,0 Aromatengeur 2 

10001 8,0 0,05 1,0 Puin 2 fijn 

  3,0 4,0 Aromatengeur 2 

  4,0 5,0 Aromatengeur 3 

  5,0 6,0 Aromatengeur 2 

10002 10,0 0,05 1,0 Puin 2 fijn 

  3,0 4,0 Aromatengeur 2 

  4,0 5,0 Aromatengeur 3 

  5,0 6,0 Aromatengeur 2 

10003 12,0 0,05 1,0 Puin 2 fijn 

  3,0 4,0 Aromatengeur 2 

  4,0 5,0 Aromatengeur 3 

  5,0 6,0 Aromatengeur 2 

2: weinig / licht 

3: matig 

 

Wij hebben tijdens de bemonstering van het grondwater de zuurgraad (pH), geleidbaarheid (EC) 

en de grondwaterstand gemeten. Tabel 4.3 geeft een overzicht van deze gegevens. 

 

 
Tabel 4.3 Grondwaterbemonsteringsgegevens 

 
Peilbuis Filterdiepte (m -mv) Datum GWS (m -mv) pH (-) EC (µS/cm) 
407 2,0 - 4,0 02.05.2013 3,16 5,5 314 
10001 7,0 - 8,0 02.05.2013 3,04 6,1 330 
10002 9,0 - 10,0 02.05.2013 3,15 6,1 218 
10003 11,0 - 12,0 02.05.2013 3,11 6,3 1261 
1004 13,0 - 14,0 02.05.2013 3,16 5,9 158 

 

De gemeten waarde voor de geleidbaarheid (EC) in peilbuis 10003 is afwijkend ten opzichte van 

de gemeten waarden in het grondwater van de overige peilbuizen. Het is onbekend waarom deze 

waarde afwijkt. De overige gemeten waarden voor de zuurgraad (pH) en geleidbaarheid (EC) zijn 

normaal voor deze regio. 

 

U vindt in bijlage 3 in de boorprofielen een overzicht van alle zintuiglijke waarnemingen. 
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4.3 Resultaten grondwateronderzoek 
Tabel 4.4 biedt een overzicht van de analyseresultaten en de toetsing van het grondwater. De 

analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 5. 

 

 
Tabel 4.4 Resultaten grondwateronderzoek 

 
Peilbuis 407 10001 10002 10003 1004 
Filterdiepte (m -mv) (2,0-4,0) (7,0-8,0) (9,0-10,0) (11,0-12,0) (13,0-14,0) 
  
AROMATISCHE VERBINDINGEN 
benzeen 2,4 + < 1 + 0,64 + 0,7 + < 0,2 - 
ethylbenzeen 420 +++ 1300 +++ 270 +++ 12 + < 0,5 - 
tolueen 1200 +++ 1,5 - 7,6 + 5,1 - < 0,5 - 
xylenen (som) 2200 +++ 3100 +++ 160 +++ 7,3 + 0,38 + 
naftaleen 25 + 180 +++ 5 + 1,8 + < 0,05 - 
  
MINERALE OLIE 
fracties C10 - C40 190 + 1300 +++ < 100 - < 100 - < 100 - 

5 Samenvatting en conclusies 

Tauw heeft in opdracht van provincie Gelderland een grondwateronderzoek uitgevoerd ter hoogte 

van de Marten Orgeslaan 19 te Ugchelen. 

 

De aanleiding voor dit bodemonderzoek zijn de sterk variërende analyseresultaten van 

voorgaande onderzoeken en de wens om inzicht te krijgen in de verticale verspreiding van de 

grondwaterverontreiniging. 

 

De doelstelling voor het grondwateronderzoek is tweeledig, namelijk 

 Inzicht te verkrijgen in de verticale verspreiding van de grondwaterverontreiniging met 

minerale olie en BTEXN 

 Vaststellen van de mate van grondwaterverontreiniging in het freatisch grondwater in 

peilbuis 407 
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Voorinformatie 

Ter hoogte van de Methusalemlaan is een bodemverontreiniging aanwezig welke zich in 

oostelijke richting (tot voorbij de Marten Orgeslaan) heeft verspreidt. Ter hoogte van 

Marten Orgeslaan 19 zijn in het verleden (2006 en 2011) in het grondwater ter plaatse van de 

snijdende peilbuis 407 sterk variërende concentraties van minerale olie en BTEXN gemeten. Ter 

plaatse van de Marten Orgeslaan is het onbekend tot welke diepte de grondwaterverontreiniging 

zich heeft verspreidt. 

 

Zintuiglijke waarnemingen 

Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden is in de bovenste meter een lichte bijmenging met 

puin aangetroffen. Vanaf een diepte van 3,0 tot 6,0 m -mv is passief een lichte tot matige 

aromatengeur waargenomen. 

 

Resultaten grondwateronderzoek 

Uit de resultaten van het grondwateronderzoek is naar voren gekomen dat de sterke 

grondwaterverontreiniging met minerale olie en/of aromaten is afgeperkt op een diepte van 

11 m -mv. Licht verhoogde concentraties van aromaten zijn nog aangetroffen tot een diepte van 

14 m -mv en zijn in verticale richting niet afgeperkt. 

 

De gemeten concentraties in het grondwater ter plaatse van peilbuis 407 komen overeen met de 

gemeten uit het onderzoek van 29 augustus 2011 en liggen significant lager dan de gemeten 

waarden op 18 oktober 2006. 
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1 Regionale ligging van de onderzoekslocatie 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur B1.1 Regionale ligging van de onderzoekslocatie (schaal 1:25.000) 
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2 Onderzoekslocatie met monsterpunten 
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Tekeningnummer
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3 Boorprofielen 

 

 





klei
kleiig

leem
siltig

fijn zand
zandig

matig grof zand

zeer grof zand

grind
grindig

veen
humeus

klei
zwak fijnzandig

leem
matig zandig

fijn zand
sterk humeus

matig grof zand
sterk humeus

zwak kleiig

0,00 t.o.v. MV

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

1

1
G:

Legenda boorprofielen

arcering conform NEN 5104

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

Bijzonderheid

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

monsterpunt nummer

monstercodering

steekbusmonster

grondwaterstand

peilbuis

bodemluchtmonster

casing

filter

bentoniet

grind
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-4,00
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-12,00
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1004
tegels

stenen(2)
puin(2/fijn)

stenen(1)

roest(2/fijn)

G:aromaten(2)
roest(2/fijn)

klei(2/m.grof)
G:aromaten(3)

G:aromaten(2)

stenen(3)

stenen(1)

leem

klei(2/m.grof)
roest(2/fijn)

klei
roest(1)

grijs
bruin (donker)

bruin (donker)
grijs

grijs (licht)
wit
bruin (donker)
grijs
bruin (licht)
oranje

bruin (licht)
oranje

grijs (licht)

grijs (licht)

grijs (licht)

bruin (donker)

grijs (licht)

grijs (licht)
wit
grijs (licht)

grijs (licht)
wit

grijs (licht)

grijs (licht)

bruin (donker)
zwart
bruin (donker)

grijs (licht)
wit

grijs (licht)
wit

beige
grijs (licht)

beige
grijs (licht)

bruin
grijs (licht)

grijs (licht)

edelman

10001
tegels

puin(2/fijn)
stenen(2)

stenen(1)

roest(2/fijn)

G:aromaten(2)
roest(2/fijn)

klei(2/m.grof)
G:aromaten(3)

G:aromaten(2)

stenen(3)

stenen(1)

bruin (donker)
grijs

bruin (donker)
grijs

grijs (licht)
wit
bruin (donker)
grijs
bruin (licht)
oranje

bruin (licht)
oranje

grijs (licht)

grijs (licht)

grijs (licht)

bruin (donker)

grijs (licht)

grijs (licht)
wit
grijs (licht)

grijs (licht)
wit

grijs (licht)

grijs (licht)

edelman

10002
tegels

puin(2/fijn)
stenen(2)

stenen(1)

roest(2/fijn)

G:aromaten(2)
roest(2/fijn)

klei(2/m.grof)
G:aromaten(3)

G:aromaten(2)

stenen(3)

stenen(1)

bruin (donker)
grijs

bruin (donker)
grijs

grijs (licht)
wit
bruin (donker)
grijs
bruin (licht)
oranje

bruin (licht)
oranje

grijs (licht)

grijs (licht)

grijs (licht)

bruin (donker)

grijs (licht)

wit
grijs (licht)
grijs (licht)

wit
grijs (licht)

grijs (licht)

grijs (licht)

bruin (donker)
zwart
bruin (donker)

wit
grijs (licht)

edelman



0,00 t.o.v. MV

-2,00

-4,00

-6,00

-8,00

-10,00

-12,00

-14,00
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10003
tegels

puin(2/fijn)
stenen(2)

stenen(1)

roest(2/fijn)

G:aromaten(2)
roest(2/fijn)

klei(2/m.grof)
G:aromaten(3)

G:aromaten(2)

stenen(3)

stenen(1)

leem

bruin (donker)
grijs

bruin (donker)
grijs

wit
grijs (licht)
bruin (donker)
grijs
bruin (licht)
oranje

bruin (licht)
oranje

grijs (licht)

grijs (licht)

grijs (licht)

bruin (donker)

grijs (licht)

wit
grijs (licht)
grijs (licht)

wit
grijs (licht)

grijs (licht)

grijs (licht)

bruin (donker)
zwart
bruin (donker)

wit
grijs (licht)

wit
grijs (licht)

beige
grijs (licht)

edelman



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Bijlage 

4 Locatiespecifieke toetsingswaarden 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

STI ondiep grondwater 
 
 So To Io 
AROMATISCHE VERBINDINGEN 
benzeen 0,20 15 30 
tolueen 7,0 504 1000 
ethylbenzeen 4,0 77 150 
xylenen (som) 0,20 35 70 
naftaleen 0,010 35 70 
 
OVERIGE VERBINDINGEN 
minerale olie 50 325 600 
 
So To Io: Streef-, Tussen- en Interventiewaarden grondwater [ug/l] 
Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire Bodemsanering 2009 
(Staatscourant 17 april 2009, 67) 
 
 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Bijlage 

5 Analysecertificaten 

 

 





Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, zijn uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

ANALYSERAPPORT

07.05.2013Datum
35003840Relatienr
370708Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   370708   Water

TAUW DEVENTER ,  Rob Wenneker
Distributeur

Opdrachtgever 35003840 TAUW DEVENTER
Referentie 1216277 Ugchelen Marten Orgeslaan 19
Opdrachtacceptatie 02.05.13
Monsternemer Opdrachtgever

TAUW DEVENTER 
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER
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Aromaten

Minerale olie

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen
Som Xylenen (Factor 0,7)
Naftaleen

Koolwaterstoffractie C10-C40
Koolwaterstoffractie C10-C12
Koolwaterstoffractie C12-C16
Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24
Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36
Koolwaterstoffractie C36-C40

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

201897 201898 201899 201900 201901

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

2,4 <0,20 <1,0   0,64 0,70
1200 <0,50 1,5 7,6 5,1
420 <0,50 1300 270 12

1500 0,24 2100 120 4,9
710 0,14 970 40 2,4

2200 0,38 3100 160 7,3
2200 0,38 3100 160 7,3

25 <0,050 180 5,0 1,8

190 <100 1300 <100 <100
170 <20 1000 <20 51
<20 <20 200 <20 <20
<10 <10 23 <10 <10
<10 <10 <10 <10 <10
<10 <10 <10 <10 11
<10 <10 <10 <10 <10
<10 <10 <10 <10 <10
<10 <10 <10 <10 <10

Eenheid

hb) De rapportagegrens moest verhoogd worden, vanwege een hoge concentratie van een of meerdere verbindingen waardoor een onverdunde meting
niet mogelijk is.

Begin van de analyses: 02.05.13
Einde van de analyses: 07.05.13

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

hb
)

Pb 407 F(2,0-4,0) Pb 1004 F(13,0-14,0) Pb 10001 F(7,0-8,0) Pb 10002 F(9,0-10,0) Pb 10003 F(11,0-12,0)

TAUW DEVENTER ,  Rob Wenneker
Distributeur

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening
rechtsgeldig.

Opdracht   370708   Water

Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

201897
201898
201899
201900
201901

Pb 407 F(2,0-4,0)
Pb 1004 F(13,0-14,0)
Pb 10001 F(7,0-8,0)
Pb 10002 F(9,0-10,0)
Pb 10003 F(11,0-12,0)

02.05.2013
02.05.2013
02.05.2013
02.05.2013
02.05.2013

Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden
Protocollen AS 3100: 
Protocollen AS 3100:  n)

Protocollen AS 3100: 

Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Som Xylenen Koolwaterstoffractie C10-C40 Naftaleen
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C36-C40 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36

Som Xylenen (Factor 0,7)
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Monsteromschrijving: Pb 407 F(2,0-4,0)

Chromatogram for Order No. 370708, Analysis No. 201897, created at 07.05.2013 09:34:21
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Monsteromschrijving: Pb 1004 F(13,0-14,0)

Chromatogram for Order No. 370708, Analysis No. 201898, created at 06.05.2013 16:25:33
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Monsteromschrijving: Pb 10001 F(7,0-8,0)

Chromatogram for Order No. 370708, Analysis No. 201899, created at 07.05.2013 09:34:37
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Monsteromschrijving: Pb 10002 F(9,0-10,0)

Chromatogram for Order No. 370708, Analysis No. 201900, created at 06.05.2013 16:53:38
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Monsteromschrijving: Pb 10003 F(11,0-12,0)

Chromatogram for Order No. 370708, Analysis No. 201901, created at 07.05.2013 09:34:16
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