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1 Inleiding 

1.1 INLEIDING 

In opdracht van Frisia Zout BV heeft ARCADIS Nederland BV te Assen een verkennend bodemonderzoek 

conform de NEN5740 uitgevoerd ter plaatse van de Lange Lijnbaan 15 te Harlingen. Ter plaatse bevindt 

zich het bedrijf Frisia Zout BV welke voornemens is het terrein in gebruik te nemen als zoutwinlocatie. 

Tijdens de realisatie hiervan zal grond vrijkomen. Om inzicht te krijgen in de milieuhygiënische kwaliteit 

van de bodem, is een milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd. Het oppervlak van de onderzoekslocatie 

is circa 4.440 m².  

Bekend is dat het terrein deels bovenop een voormalig baggerdepot is gesitueerd. Uit bodemonderzoek 

van Oranjewoud1 in 1994 blijkt dat de leeflaag op dit baggerdepot varieert van 1,0 – 1,5 meter. Daarnaast 

bevinden zich op de locatie twee dempingen. Tijdens dit onderzoek is ook de milieuhygiënische kwaliteit 

van de dempingen en het slib van het voormalig baggerdepot bepaald. Een overzicht van de 

onderzoekslocatie is weergegeven op tekening 01 in bijlage 1. De locatie staat kadastraal bekend als 

gemeente Harlingen, sectie B, nummer 3769. Het uittreksel van de kadastrale gegevens is opgenomen in 

bijlage 7. 

1.2  DOEL 

Doel van het onderzoek is drieledig: 

 aantonen dat op de gehele locatie redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig 

zijn in de grond en/of het grondwater; 

 het bepalen van de aard van dempingsmateriaal ter plaatse van de voormalige sloten; 

 het bepalen van de indicatieve kwaliteit van het slib van het voormalige baggerdepot. 

1.3  AFBAKENING 

Het onderzoek is niet gericht op het onderzoeken van de mogelijkheden voor hergebruik van de in een 

later stadium af te voeren grond. Voor hergebruik van grond is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. 

Voor bodemonderzoek dat in het kader van het Besluit bodemkwaliteit wordt uitgevoerd gelden andere 

onderzoeksprotocollen. 

 

 

                                                                 

1 Oranjewoud B.V., Rapport inzake het verkennend bodemonderzoek ter plaatse van het industrieterrein aan de Lange 

Lijnbaan te Harlingen, kenmerk: 10289-59252, juni 1994. 
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1.4  WERKZAAMHEDEN 

In het kader van het verkennend onderzoek zijn de volgende werkzaamheden verricht: 

 veldonderzoek; 

 laboratoriumonderzoek; 

 toetsing en interpretatie van de analyseresultaten. 

1.5  LEESWIJZER 

Hoofdstuk 2 beschrijft de opzet van het veld- en laboratoriumonderzoek. De resultaten van het onderzoek 

staan beschreven in hoofdstuk 3. Tenslotte volgen in hoofdstuk 4 de conclusies en aanbevelingen. 
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2 Opzet- en uitvoering 

2.1 VOORONDERZOEK 

Gebaseerd op het onderzoeksprotocol NEN 5725 (Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 

verkennend en nader onderzoek) is ten behoeve van de bepaling van de onderzoeksstrategie een 

vooronderzoek uitgevoerd. Tevens zijn de resultaten van in het verleden (in de omgeving) uitgevoerde 

bodemonderzoeken geïnventariseerd. De resultaten van dit vooronderzoek zijn opgenomen in bijlage 8. 

De informatie is afkomstig van/uit: 

 terreininspectie; 

 de opdrachtgever; 

 informatie gemeente Harlingen; 

 Provincie Fryslân. 

 

De onderzoekslocatie betreft een terrein van Frisia Zout (circa 4.440 m²) en is grotendeels onverhard. Het 

overige gedeelte van de locatie is verhard met asfalt. Op het verharde deel van het terrein bevindt zich een 

parkeerplaats. Aanleiding voor het onderzoek is het voorgenomen besluit om de locatie in gebruik te 

nemen als zoutwinlocatie. 

Uit de beschikbaar gestelde informatie en op basis van historisch kaartmateriaal blijkt dat het terrein deels 

bovenop een voormalig baggerdepot is gesitueerd (klasse 2). Daarnaast bevinden zich ter plaatse van de 

locatie twee dempingen (voormalige sloten). 

 

Verder zijn er geen redenen te veronderstellen dat er bodembedreigende activiteiten hebben 

plaatsgevonden dan wel nog plaatsvinden.  

2.2  HYPOTHESE 

Uit de beschikbare informatie blijkt dat het terrein tot nu toe in gebruik is geweest als parkeerplaats en 

gras. Op basis van de beschikbare gegevens uit voorgaande rapportages (aangebrachte leeflaag van circa 1 

à 1,5 meter) beschouwen we het terrein in milieuhygiënische zin als ‘onverdacht’. De gedempte sloten aan 

de zuidwestzijde van het perceel beschouwen we in milieuhygiënische zin als ‘verdacht’. 

2.3  OPZET 

Op basis van het protocol NEN5740:2009 is het aantal boringen en analyses bepaald. Op grond van de 

hypothese is de onderzoeksstrategie voor onverdachte locaties gehanteerd. De hierin voorgeschreven 

werkzaamheden zijn op 27 juni 2012 (bodemonderzoek), op 4 juli 2012 (bemonsteren grondwater) en op 

12 juli 2012 (herbemonsteren grondwater) uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn: 

 het verrichten van 11 boringen tot 0,5 m -mv.;  

 het verrichten van 3 boringen tot minimaal 2,5 m -mv.;  
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 het plaatsen van 1 peilbuis voor grondwateronderzoek. De filterstelling van deze peilbuizen is van 0,5 

meter tot circa 1,5 meter beneden de grondwaterspiegel. 

 

Ter plaatse van de demping aan de zuidwestzijde van het perceel zijn in totaal 2 boringen verricht tot 

maximaal 3,0 m -mv. (één in elke sloot). De boorwerkzaamheden werden bemoeilijkt door de 

aanwezigheid van diverse kabels en leidingen waaronder een hoogspanningsleiding). Ter plaatse van de 

meest zuidelijk gelegen demping is één mengmonster samengesteld. De andere demping is niet 

aangetroffen. Daarnaast is een mengmonster samengesteld van de grond/slib uit het voormalig slibdepot. 

 

De volgende aantallen (meng)monsters zijn geanalyseerd: 

 2 mengmonsters van de bovengrond op NEN; 

 1 mengmonster van de ondergrond op NEN; 

 1 mengmonster demping op NEN; 

 1 mengmonster voormailing slib in baggerdepot op NEN; 

 1 grondwatermonster op NEN. 

 

De standaard NEN-analysepakketten (nieuw) voor grond en grondwater bestaan uit de volgende 

parameters. 

 

Grond 

 droge stof; 

 zware metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, nikkel, molybdeen, kwik, lood en zink; 

 polychloorbifenylen (PCB); 

 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK-VROM); 

 minerale olie. 

 

Van de grondmengmonsters is tevens het organische stof- en lutumgehalte bepaald. 

 

Grondwater 

 metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood, zink); 

 aromaten (BTEXN) en styreen; 

 VOCl (17 parameters incl. vinylchloride en bromoform); 

 minerale olie (GC) (C10 - C40). 

 

Daarnaast zijn de grond en het grondwater aanvullend geanalyseerd op cyanide. De analyses zijn conform 

de AS3000 richtlijnen verricht door milieulaboratorium Eurofins Analytico (RvA-erkend) te Barneveld.  

2.4  KWALITEITSBORGING 

De genoemde werkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de regelgeving die bekend is 

onder de naam Kwalibo (= kwaliteitsborging in het bodembeheer). ARCADIS Nederland BV, vestiging 

Assen is gecertificeerd en erkend voor de genoemde werkzaamheden. Dit houdt in dat: 

 de werkzaamheden conform BRL SIKB 2000 en VKB-protocol 2001 en 2002 zijn uitgevoerd door 

een gecertificeerd en erkend bedrijf. Dit rapport draagt daarom het keurmerk 

‘kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB’; 

 de veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door erkende medewerkers, namelijk de heer R.J.H Aukema 

en de heer J.C. Bosch van ons bureau; 
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 de grond- en grondwatermonsters zijn (voor)behandeld door middel van de AS3000-methode in het 

door de Raad voor de Accreditatie erkende laboratorium Eurofins Analytico (RvA-erkend) te 

Barneveld. 

 

Conform de eisen uit de BRL SIKB 2000 melden wij het volgende: 

 De werkzaamheden waarop deze rapportage betrekking heeft, zijn conform BRL SIKB 2000 getoetst op 

partijdigheid. Daarom vermelden wij dat de uitvoerder van het veldwerk voor milieuhygiënisch 

bodemonderzoek een ander is dan de eigenaar van het terrein waarop het veldwerk betrekking heeft. 

 

De verklaringen van de milieukundigen zijn opgenomen in bijlage 7. 
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3 Resultaten 

3.1 BODEMOPBOUW 

De bodemopbouw is afgeleid uit de boringen en is in Tabel 1 geschematiseerd weergegeven. In bijlage 2 

zijn de grafische boorprofielen opgenomen.  

Tabel 1: Lokale bodemopbouw 

Diepte (m –mv.) Omschrijving 

0,0 – 0,5 Zand: matig fijn, matig siltig, matig humeus 

0,5 – 1,5 Zand: matig fijn, matig siltig, plaatselijk kleilagen met sporen slib, oude sliblaag (vml. 

slibdepot) 

1,5 – 3,0 Zand: matig fijn, matig siltig, sporen slib 

 

Het gemiddelde organisch stofgehalte van de bovengrond bedraagt 4,6%. Het gemiddelde lutumgehalte 

bedraagt 1,1%.  

Van de ondergrond bedraagt het organische stofgehalte 0,5%. Het lutumgehalte bedraagt 2,1%.  

 

De grondwaterstand op de locatie stond ten tijde van de veldwerkzaamheden op 2,04 m -mv. op basis van 

de gemeten grondwaterstand in de peilbuis. 

3.2  VELD- EN LABORATORIUMONDERZOEK 

De analyseresultaten van de onderzochte grond en grondwatermonsters zijn getoetst aan de 

achtergrondwaarden/streefwaarden en interventiewaarden (AW/S- en I-waarden) uit de Circulaire 

bodemsanering 2009 (zoals gewijzigd in april 2012). Voor grond wordt een bodemcorrectie toegepast 

omdat de toetsingswaarde in de grond afhankelijk is van het humus- en lutumpercentage.  

Voor de toetsingsresultaten zie bijlage 3 voor grond en bijlage 4 voor grondwater. De analysecertificaten 

zijn opgenomen in bijlage 5. 

Bij de bespreking van de mate van verontreiniging wordt de volgende terminologie gehanteerd: 

 niet verontreinigd: gehalte kleiner dan AW/S; 

 licht verontreinigd: gehalte tussen AW/S en T; 

 matig verontreinigd:  gehalte tussen T en I; 

 sterk verontreinigd:  gehalte hoger dan I.  

 

Zintuiglijke waarnemingen 

De vrijkomende grond bij de boringen is in het veld onderzocht op zintuiglijk waarneembare 

verontreinigingskenmerken. In Tabel 2 zijn de afwijkingen aan het bodemmateriaal samengevat. In bijlage 

2 zijn de zintuiglijke waarnemingen per uitgevoerde boring weergegeven. 
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Tabel 2: Veldwaarnemingen 

Boring Traject (m-mv.) Veldwaarnemingen Olie-waterreactie  

AR01 0,0 - 0,5 resten puin - 

 1,5 - 3,0 sporen slib - 

AR02 0,0 - 0,5 resten puin - 

 1,5 - 2,0 sporen slib - 

AR03 1,5 - 2,0 sporen slib - 

AR04 0,0 - 0,5 zwak puinhoudend - 

 1,3 - 3,0 sporen slib - 

AR05 1,3 - 1,7 sporen slib - 

 2,5 - 2,6 resten slib, zwart 
grijs (vml. sloot?) 

- 

 2,5 - 2,6 resten slib - 

AR06 1,0 - 1,2 sporen slib - 

AR08 0,0 - 0,5 resten puin - 

 0,1 - 0,5 resten puin - 

AR10 0,0 - 0,5 resten puin, sporen 
baksteen 

- 

AR11 0,0 - 0,5 matig puinhoudend, 
sporen baksteen 

- 

AR12 0,0 - 0,5 resten puin - 

AR13 0,0 - 0,5 resten puin - 

AR14 0,0 - 0,5 sporen puin - 

 

Met de oliedetectiepan zijn in de grond die vrijkwam uit de boringen, geen olieachtige of oppervlakte-

actieve stoffen waargenomen. Tevens is in de opgeboorde grond zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal 

aangetroffen. 

 

Uit de boorprofielen blijkt dat ter plaatse van de demping aan de zuidwestzijde (boring AR05) op 2,5 

m -mv. een zwart grijs slibaagje aanwezig is van 0,1 meter. Daarboven bevindt zich het voormalige 

slibdepot en leeflaag.  

 

Grondwater 

De zuurgraad (pH) en het elektrische geleidingsvermogen (EC) van het grondwater is in het veld bepaald. 

In Tabel 3 is aangegeven welke peilbuizen zijn geanalyseerd. Tevens zijn de resultaten van de 

veldmetingen weergegeven. 

Tabel 3: Veldmetingen grondwater 

Peilbuis Filternummer Filterstelling 

(m -mv.) 

Datum GWS 

(cm-kop 
buis) 

Ec 

(µs/cm) 

pH (-) 

AR01 1 2,0 - 3,0 27-6-2012 - - 6,01 

   4-7-2012 204 >2000 6,62 

   12-7-2012 - >4000 6,80 

 

De zuurgraad (pH) en het geleidingsvermogen van het grondwater (EC) zijn normaal te noemen voor dit 

type bodem. Extreem verhoogde waarden kunnen een indicatie zijn voor bodemverontreiniging. De 

gemeten waarden geven geen aanleiding aan te nemen dat sprake is van een dergelijke situatie. 
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Samenstelling mengmonsters 

In het laboratorium zijn mengmonsters samengesteld. Een overzicht van de mengmonsters is in Tabel 4 

weergegeven. 

Tabel 4: Samenstelling mengmonsters 

Analysemonster Samengesteld uit 
grondmonsters 

Monstertraject 

m-mv 

Analyse op Opmerkingen/ 
veldwaarnemingen 

MMbg01 AR01-1; AR02-1; 
AR08-1; AR10-1; 
AR12-1; AR13-1; 
AR14-1 

 (0,0 - 0,5) Standaardpakket 
bodem (nieuw) incl. 
luos 

sporen baksteen, 
resten puin, sporen 
puin 

MMbg02 AR05-1; AR06-4; 
AR07-1 

 (0,0 - 1,0) Standaardpakket 
bodem (nieuw) incl. 
luos 

 

MMog01 AR01-3; AR02-3; 
AR03-3 

 (1,0 - 1,5) Standaardpakket 
bodem (nieuw) incl. 
luos 

 

MMsloot AR05-4; AR05-5  (1,7 - 2,5) Standaardpakket 
bodem (nieuw) incl. 
luos 

 

MMvml slibdepot AR01-4; AR01-5; 
AR02-4; AR03-4; 
AR06-7 

 (1,5 - 2,5) Standaardpakket 
bodem (nieuw) incl. 
luos 

sporen slib 

 

Resultaten grond 

In Tabel 5 zijn de analyseresultaten voor grond kort samengevat. 

Tabel 5: Samenvatting analyseresultaten grond 

(Meng)monster >AW >T >I Indicatief Besluit bodemkwaliteit 

MMbg01 Hg, Pb, PCB - - Voldoet aan Industrie 

MMbg02 - - - Voldoet aan Achtergrondwaarde 

MMog01 PCB - - Voldoet aan Industrie 

MMdemping - - - Voldoet aan Achtergrondwaarde 

MMdepot - - - Voldoet aan Achtergrondwaarde 

 

In de zintuiglijk verontreinigde mengmonsters MMbg01 (leeflaag) zijn kwik, lood en PCB’s boven de 

achtergrondwaarde aangetoond. De lichte verontreinigingen worden vermoedelijk veroorzaakt door 

antropogene bijmenging in het mengmonster. Uit indicatieve toetsing aan Besluit bodemkwaliteit blijkt de 

grond te voldoen aan de Industrie (op basis van PCB’s). 

 

In het zintuiglijk schone mengmonster van de bovengrond MMbg02 (leeflaag) zijn geen van de 

geanalyseerde parameters in gehalten boven de achtergrondwaarde aangetoond. Uit indicatieve toetsing 

aan Besluit bodemkwaliteit blijkt de grond te voldoen aan de Achtergrondwaarde. 

 

In het zintuiglijk schone mengmonster van de ondergrond MMog01 (leeflaag 0,5 – 1,5 m –mv.) zijn PCB’s 

in gehalten boven de achtergrondwaarde aangetoond. De oorzaak van de lichte verontreiniging is niet 

bekend. Uit indicatieve toetsing aan Besluit bodemkwaliteit blijkt de grond te voldoen aan de Industrie. 

 

In het zintuiglijk schone mengmonster MMdepot (voormalig slib) zijn geen van de geanalyseerde 

parameters in gehalten boven de achtergrondwaarde aangetoond. Uit indicatieve toetsing aan Besluit 

bodemkwaliteit blijkt de grond te voldoen aan de Achtergrondwaarde. 
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In het zintuiglijk verontreinigde mengmonster MMdemping (ter plaatse van de demping) zijn geen van de 

geanalyseerde parameters in gehalten boven de achtergrondwaarde aangetoond. Uit indicatieve toetsing 

aan Besluit bodemkwaliteit blijkt de grond te voldoen aan de Achtergrondwaarde. 

 

Resultaten grondwater 

De zuurgraad (pH) van het grondwater is 6,1. Het geleidingsvermogen van het grondwater (EC) is 

 >4.000 µS/cm (nabij de zee, ter vergelijking: zeewater heeft een EC-gehalte van circa 50.000 µS/cm ). Deze 

waarden zijn normaal voor dit type bodem in de kuststreken. Extreem verhoogde waarden kunnen een 

indicatie zijn van een verontreiniging. De gemeten waarden geven geen aanleiding aan te nemen dat 

sprake is van een dergelijk situatie.  

 

In het grondwater ter plaatse van peilbuis AR01 is kwik (ook na herbemonstering) aangetroffen boven de 

interventiewaarde. Daarnaast is barium aangetroffen boven de tussenwaarde. De overige geanalyseerde 

parameters zijn niet verhoogd aangetroffen.  

De oorzaak voor het sterk verhoogd gehalte aan kwik is mogelijk te wijten aan het historisch gebruik van 

het terrein. Barium wordt vaker aangetoond in kleigebieden en is vermoedelijk van nature aanwezig in het 

grondwater. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

ARCADIS Nederland BV te Assen heeft een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd conform de 

NEN5740:2009 ter plaatse van de Lange Lijnbaan 15 te Harlingen. Ter plaatse bevindt zich het bedrijf 

Frisia Zout BV welke voornemens is het terrein in gebruik te nemen als zoutwinlocatie. 

4.1  CONCLUSIES 

Uit de resultaten van het onderzoek wordt het volgende geconcludeerd: 

 Ter plaatse van de zuidwestzijde van het terrein zijn twee dempingen aanwezig.  

 De bovengrond (leeflaag) is plaatselijk licht verontreinigd met kwik, lood en/of PCB’s.  

 De ondergrond (leeflaag tot circa 1,5 m –mv.) is licht verontreinigd met PCB’s. 

 De grond afkomstig uit het voormalig slibdepot en demping (MMdepot en MMdemping) is niet 

verontreinigd.  

 Uit indicatieve toetsing aan Besluit bodemkwaliteit blijkt de bovengrond (plaatselijk) en ondergrond 

(leeflaag) voldoet aan Industrie. 

 Uit indicatieve toetsing aan Besluit bodemkwaliteit blijkt dat de grond uit het voormalig slibdepot en 

demping voldoet aan de Achtergrondwaarde. 

 Het grondwater is sterk verontreinigd met kwik. Het verhoogde gehalte is vermoedelijk veroorzaakt 

door historische activiteiten ter plaatse.  

 De aangetroffen waarde voor barium is vermoedelijk van nature aanwezig en vormt geen aanleiding 

tot het uitvoeren van een nader onderzoek. 

 De hypothese ‘onverdacht’ wordt met het aantreffen van lichte verontreinigingen in de grond en de 

matige tot sterke verontreinigingen in het grondwater verworpen. 

 De hypothese ‘verdacht’ ter plaatse van de gedempte sloten wordt verworpen. 

Op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek kan worden geconcludeerd dat de bodemkwaliteit 

geen belemmering vormt voor de voorgenomen uitbreiding. Wel dient rekening te worden gehouden 

met eventueel vrijkomend grondwater tijdens de aanleg. Deze mag niet zonder meer geloosd worden 

op het oppervlaktewater. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met de gedempte sloten en de 

kabels en leidingen. 

 

Indien er grond van de locatie wordt afgevoerd, dan dient er rekening mee te worden gehouden dat deze 

niet vrij toepasbaar is. Hergebruik van grond valt onder de werkingssfeer van het Besluit bodemkwaliteit. 

4.2 AANBEVELINGEN 

Het grondwater is sterk verontreinigd met kwik. Bekend is dat het voormalige slibdepot tot 2007 aan de 

randen gemonitord is. Bij deze monitoring zijn geen verontreinigingen aangetoond. Tevens is verspreiding 

van verontreinigingen aangetoond. Vanwege de heterogeniteit van het slibdepot is een nader 
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bodemonderzoek onzes inziens niet zinvol. Geadviseerd wordt om in overleg met het bevoegd gezag 

(provincie Fryslân) nadere afspraken te maken met betrekking tot de uitvoering van het werk/nieuwbouw. 
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Bijlage 1 Tekening 01: situatie met 

boringen en peilbuis 
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Bijlage 2 Boorprofielen 
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Bijlage 3 Toetsing grond 

 



Toetsing: S en I 2012

Uw projectnummer C010221002600520

Uw projectnaam Frisia Zout B.V.

Datum monstername 27-06-2012

Certificaatnummer 2012112358

Analyse Eenheid    MMbg01 MMbg02 MMog01 MMsloot MMvml slibdepot

Bodemtype correctie

Organische stof 1,7 0,5 0,5 1,9 0,6

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 6,6 2,6 2,1 2 2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 89,3 92 85,4 84,7 82

Organische stof % (m/m) ds 1,7 <0,5 <0,5 1,9 0,6

Gloeirest % (m/m) ds 97,8 99,6 99,6 98 99,3

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 6,6 2,6 2,1 <2,0 <2,0

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 16 - <15 - <15 - <15 - <15 -

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,17 - <0,17 - <0,17 - <0,17 - <0,17 -

Kobalt (Co) mg/kg ds <4,3 - <4,3 - <4,3 - <4,3 - <4,3 -

Koper (Cu) mg/kg ds 15 - <5,0 - <5,0 - <5,0 - <5,0 -

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,13 * <0,050 - <0,050 - <0,050 - <0,050 -

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 - <1,5 - <1,5 - <1,5 - <1,5 -

Nikkel (Ni) mg/kg ds 6,2 - <3,0 - <3,0 - 3,7 - <3,0 -

Lood (Pb) mg/kg ds 41 * <13 - <13 - <13 - <13 -

Zink (Zn) mg/kg ds 33 - <17 - <17 - <17 - <17 -

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0 <3,0 <3,0 5,7 <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 8,1 <5,0 <5,0 <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <12 <12 <12 <12 <12

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <38 - <38 - <38 - <38 - <38 -

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 <0,0010 0,003 <0,0010 <0,0010

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 <0,0010 0,0028 <0,0010 <0,0010

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 <0,0010 0,0026 <0,0010 <0,0010

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 <0,0010 0,0024 <0,0010 <0,0010

PCB 138 mg/kg ds 0,0015 <0,0010 0,0017 <0,0010 <0,0010

PCB 153 mg/kg ds 0,0018 <0,0010 0,0018 <0,0010 <0,0010

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 <0,0010 0,0012 <0,0010 <0,0010

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0068 * 0,0049 - 0,016 * 0,0049 - 0,0049 -

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Anthraceen mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Fluorantheen mg/kg ds 0,1 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,054 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Chryseen mg/kg ds 0,072 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,47 - 0,35 - 0,35 - 0,35 - 0,35 -

Legenda            

< streefwaarde/aw2000 of RG -

> streefwaarde/aw2000 *

> Tussenwaarde (T) **

> Interventiewaarde (I) ***

Niet getoetst
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OPDRACHTGEVER PROJECT MONSTERS Toets dd: 9 juli 2012
Naam Naam

Contactpersoon ID opdracht PARTIJ IDmonster Naam BODEM IDmonster Naam

Adres Code M1 MMbg01 -- M1 -- --

Postcode   Plaats Ordernr M2 -- -- M2 -- --

Referentie Datum M3 -- -- M3 -- --

R. Dopstra © www.Schreurs-Uitgeverij.nl 

Algemeen Kader Landbodem
Toets Grond & Bagger Bbk v4.15 10-04-'11

 UITGANGSPUNTEN Toets van de PARTIJ aan kwaliteit én functie ontvangende BODEM

Materiaal Grond Kader Algemeen Toepassing : Landbodem CONCLUSIE

Partijgrootte Toepassing Landbodem Resultaten onderzoek Partij niet toepasbaar

Aantal monsters Functie Landbouw/natuur Partij kwaliteit Industrie

Aantal grepen Barium Natuurlijke bron Bodemkwaliteit Landbouw/natuur

Uitvoerder Gebruiker Correctie"<" Aan Bodemfunctie Landbouw/natuur

Veiligheidsklasse : Basisklasse RESULTAAT RESULTAAT

STOFFEN PARTIJ LANDBODEM
Toetswaarde Toetswaarde

Anorganische stoffen Industrie Achtergrondwaarde

Rbk Bijlage B Maxwaarden gecorrigeerd voor %Lu %OS SAMENSTELLING Maxwaarden gecorrigeerd voor %Lu %OS SAMENSTELLING

M1 M2 M3 Sgem
voldoet M1 M2 M3 Sgem

voldoet

Lutum% 6,60 6,60 N Toegestane verhogingen:

Organisch stof % 2,00 2,00 0 0
Zuurgraad

Metalen %Lu Barium: 6,60 6,60

Antimoon Sb -- 22,00 -- -- 4,00 --

Arseen As -- 48,3 -- -- 20,0 --

Barium Ba 16 16 geen eis geen eis -- geen eis --

Cadmium Cd 0,12 0,12 2,67 1 voldoet -- 0,60 --

Chroom Cr -- 113,8 -- -- 55,0 --

Cobalt Co 3,0 3,0 81,2 1 voldoet -- 15,0 --

Koper Cu 15,0 15,0 106,4 1 voldoet -- 40,0 --

Kwik Hg 0,13 0,13 3,59 1 voldoet -- 0,15 --

Lood Pb 41,0 41,0 365,4 1 voldoet -- 50,0 --

Molybdeen Mo 1,05 1,05 190,00 1 voldoet -- 1,50 --

Nikkel Ni 6,2 6,2 47,4 1 voldoet -- 35,0 --

Tin Sn -- 377,05 -- -- 6,50 --

Vanadium V -- 118,6 -- -- 80,0 --

Zink Zn 33 33 374 1 voldoet -- 140 --

Overige anorganische stoffen

Chloride Cl -- geen eis -- -- geen eis --

Cyanide (vrij) CNvrij -- 20 -- -- 3 --

Cyanide (complex) CNcomplex -- 50 -- -- 5,5 --

Thiocyanaten (som) SCNsom -- 20 -- -- 6 --

Organische stoffen

Rbk Bijlage B SAMENSTELLING SAMENSTELLING

M1 M2 M3 Sgem
voldoet M1 M2 M3 Sgem

voldoet

Organisch stof % 2,0 2,0 --

Som parameters PAK %OS 10 10

Minerale olie 27 27 100 1 voldoet -- 570 --

PAK's totaal (som 10) 0,47 0,47 40,00 1 voldoet -- 4,50 --

PCB's (som 7) 0,0068 0,0068 0,1000 1 voldoet -- 0,0600 --

Chloordaan (som) -- 0,0200 -- -- 0,0060 --

DDT (som) -- 0,2000 -- -- 0,6000 --

DDE (som) -- 0,2600 -- -- 0,3000 --

DDD (som) -- 6,8000 -- -- 0,0600 --

DDT/DDE/DDD (som) -- geen eis -- -- geen eis --

Drins (som) -- 0,0280 -- -- 0,0450 --

HCH-verbindingen (som) -- geen eis -- -- geen eis --

Heptachloorepoxide (som) -- 0,0200 -- -- 0,0060 --

OCB's (som) -- geen eis -- -- 1,20 --

Aromatische oplosmiddelen (som) -- 0,50 -- -- 7,50 --

-- geen eis -- -- geen eis --

-- geen eis -- -- geen eis --

Aromatische stoffen

benzeen -- 0,20 -- -- 0,60 --

ethylbenzeen -- 0,25 -- -- 0,60 --

tolueen -- 0,25 -- -- 0,60 --

xylenen (som) -- 0,25 -- -- 1,35 --

-- geen eis -- -- geen eis --

-- geen eis -- -- geen eis --

Gechloreerde koolwaterstoffen

trichlooretheen Tri -- 0,50 -- -- 0,75 --

tetrachloormethaanTetra -- 0,14 -- -- 0,90 --

tetrachlooretheen Per -- 0,80 -- -- 0,45 --

-- geen eis -- -- geen eis --

-- geen eis -- -- geen eis --

Individuele parameters

naftaleen -- geen eis -- -- geen eis --

fenantreen -- geen eis -- -- geen eis --

antraceen -- geen eis -- -- geen eis --

fluorantheen -- geen eis -- -- geen eis --

chryseen -- geen eis -- -- geen eis --

benzo(a)antraceen -- geen eis -- -- geen eis --

benzo(a)pyreen -- geen eis -- -- geen eis --

benzo(k)fluorantheen -- geen eis -- -- geen eis --

indeno(1,2,3cd)pyreen -- geen eis -- -- geen eis --

benzo(ghi)peryleen -- geen eis -- -- geen eis --

hexachloorbenzeen -- 0,2800 -- -- 0,0255 --

pentachloorfenol -- 1,0000 -- -- 0,0090 --

PCB 28 -- geen eis -- -- geen eis --

PCB 52 -- geen eis -- -- geen eis --

PCB 101 -- geen eis -- -- geen eis --

PCB 118 -- geen eis -- -- geen eis --

PCB 138 -- geen eis -- -- geen eis --

PCB 153 -- geen eis -- -- geen eis --

PCB 180 -- geen eis -- -- geen eis --

aldrin -- geen eis -- -- geen eis --

dieldrin -- geen eis -- -- geen eis --

endrin -- geen eis -- -- geen eis --

isodrin -- geen eis -- -- geen eis --

telodrin -- geen eis -- -- geen eis --

endosulfansulfaat -- geen eis -- -- geen eis --

a-endosulfan -- 0,0200 -- -- 0,0027 --

a-HCH -- 0,1000 -- -- 0,0030 --

b-HCH -- 0,1000 -- -- 0,0060 --

g-HCH (lindaan) -- 0,1000 -- -- 0,0090 --

d-HCH -- geen eis -- -- geen eis --

e-HCH -- geen eis -- -- geen eis --

heptachloor -- 0,0200 -- -- 0,0021 --

hexachloorbutadieen -- geen eis -- -- 0,0090 --

o,p'-DDD -- geen eis -- -- geen eis --

o,p'-DDE -- geen eis -- -- geen eis --

o,p'-DDT -- geen eis -- -- geen eis --

p,p'-DDD -- geen eis -- -- geen eis --

p,p'-DDE -- geen eis -- -- geen eis --

p,p'-DDT -- geen eis -- -- geen eis --

-- geen eis -- -- geen eis --

-- geen eis -- -- geen eis --

Opmerkingen # 

Maximale 

waarde 
[mg/kg]

Maximale 

waarde 
[mg/kg]

Maximale 

waarde 
[mg/kg]

Maximale 

waarde 
[mg/kg]

SAMENSTELLING [mg/kg] SAMENSTELLING [mg/kg]

SAMENSTELLING [mg/kg] SAMENSTELLING [mg/kg]

Toetsen aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

Industrie Landbouw/natuur

Opmerkingen ….

VO Frisia Zout BV

C01022.100260.0520

Frisia Zout BV

ToetsBbk MMbg01xls.xls 1 van 1
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Naam Naam

Contactpersoon ID opdracht PARTIJ IDmonster Naam BODEM IDmonster Naam

Adres Code M1 MMbg02 -- M1 -- --

Postcode   Plaats Ordernr M2 -- -- M2 -- --

Referentie Datum M3 -- -- M3 -- --

R. Dopstra © www.Schreurs-Uitgeverij.nl 

Algemeen Kader Landbodem
Toets Grond & Bagger Bbk v4.15 10-04-'11

 UITGANGSPUNTEN Toets van de PARTIJ aan kwaliteit én functie ontvangende BODEM

Materiaal Grond Kader Algemeen Toepassing : Landbodem CONCLUSIE

Partijgrootte Toepassing Landbodem Resultaten onderzoek Deze partij is vrij toepasbaar

Aantal monsters Functie Landbouw/natuur Partij kwaliteit Landbouw/natuur

Aantal grepen Barium Natuurlijke bron Bodemkwaliteit Landbouw/natuur

Uitvoerder Gebruiker Correctie"<" Aan Bodemfunctie Landbouw/natuur

Veiligheidsklasse : Basisklasse RESULTAAT RESULTAAT

STOFFEN PARTIJ LANDBODEM
Toetswaarde Toetswaarde

Anorganische stoffen Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde

Rbk Bijlage B Maxwaarden gecorrigeerd voor %Lu %OS SAMENSTELLING Maxwaarden gecorrigeerd voor %Lu %OS SAMENSTELLING

M1 M2 M3 Sgem
voldoet M1 M2 M3 Sgem

voldoet

Lutum% 2,60 2,60 N Toegestane verhogingen: N Toegestane verhogingen:

Organisch stof % 2,00 2,00 11 2 0 0
Zuurgraad

Metalen %Lu Barium: 2,60 2,60

Antimoon Sb -- 4,00 -- -- 4,00 --

Arseen As -- 11,6 -- -- 20,0 --

Barium Ba 11 11 geen eis geen eis -- geen eis --

Cadmium Cd 0,12 0,12 0,35 1 voldoet -- 0,60 --

Chroom Cr -- 30,4 -- -- 55,0 --

Cobalt Co 3,0 3,0 4,5 1 voldoet -- 15,0 --

Koper Cu 3,5 3,5 19,7 1 voldoet -- 40,0 --

Kwik Hg 0,04 0,04 0,11 1 voldoet -- 0,15 --

Lood Pb 9,1 9,1 32,1 1 voldoet -- 50,0 --

Molybdeen Mo 1,05 1,05 1,50 1 voldoet -- 1,50 --

Nikkel Ni 2,1 2,1 12,6 1 voldoet -- 35,0 --

Tin Sn -- 1,90 -- -- 6,50 --

Vanadium V -- 28,8 -- -- 80,0 --

Zink Zn 12 12 61 1 voldoet -- 140 --

Overige anorganische stoffen

Chloride Cl -- geen eis -- -- geen eis --

Cyanide (vrij) CNvrij -- 3 -- -- 3 --

Cyanide (complex) CNcomplex -- 5,5 -- -- 5,5 --

Thiocyanaten (som) SCNsom -- 6 -- -- 6 --

Organische stoffen

Rbk Bijlage B SAMENSTELLING SAMENSTELLING

M1 M2 M3 Sgem
voldoet M1 M2 M3 Sgem

voldoet

Organisch stof % 2,0 2,0 --

Som parameters PAK %OS 10 10

Minerale olie 27 27 38 1 voldoet -- 570 --

PAK's totaal (som 10) 0,35 0,35 1,50 1 voldoet -- 4,50 --

PCB's (som 7) 0,0049 0,0049 0,0040 1 '<= 2x Achtergrondwaarde' -- 0,0600 --

Chloordaan (som) -- 0,0004 -- -- 0,0060 --

DDT (som) -- 0,0400 -- -- 0,6000 --

DDE (som) -- 0,0200 -- -- 0,3000 --

DDD (som) -- 0,0040 -- -- 0,0600 --

DDT/DDE/DDD (som) -- geen eis -- -- geen eis --

Drins (som) -- 0,0030 -- -- 0,0450 --

HCH-verbindingen (som) -- geen eis -- -- geen eis --

Heptachloorepoxide (som) -- 0,0004 -- -- 0,0060 --

OCB's (som) -- 0,08 -- -- 1,20 --

Aromatische oplosmiddelen (som) -- 0,50 -- -- 7,50 --

-- geen eis -- -- geen eis --

-- geen eis -- -- geen eis --

Aromatische stoffen

benzeen -- 0,04 -- -- 0,60 --

ethylbenzeen -- 0,04 -- -- 0,60 --

tolueen -- 0,04 -- -- 0,60 --

xylenen (som) -- 0,09 -- -- 1,35 --

-- geen eis -- -- geen eis --

-- geen eis -- -- geen eis --

Gechloreerde koolwaterstoffen

trichlooretheen Tri -- 0,05 -- -- 0,75 --

tetrachloormethaanTetra -- 0,06 -- -- 0,90 --

tetrachlooretheen Per -- 0,03 -- -- 0,45 --

-- geen eis -- -- geen eis --

-- geen eis -- -- geen eis --

Individuele parameters

naftaleen -- geen eis -- -- geen eis --

fenantreen -- geen eis -- -- geen eis --

antraceen -- geen eis -- -- geen eis --

fluorantheen -- geen eis -- -- geen eis --

chryseen -- geen eis -- -- geen eis --

benzo(a)antraceen -- geen eis -- -- geen eis --

benzo(a)pyreen -- geen eis -- -- geen eis --

benzo(k)fluorantheen -- geen eis -- -- geen eis --

indeno(1,2,3cd)pyreen -- geen eis -- -- geen eis --

benzo(ghi)peryleen -- geen eis -- -- geen eis --

hexachloorbenzeen -- 0,0017 -- -- 0,0255 --

pentachloorfenol -- 0,0006 -- -- 0,0090 --

PCB 28 -- geen eis -- -- geen eis --

PCB 52 -- geen eis -- -- geen eis --

PCB 101 -- geen eis -- -- geen eis --

PCB 118 -- geen eis -- -- geen eis --

PCB 138 -- geen eis -- -- geen eis --

PCB 153 -- geen eis -- -- geen eis --

PCB 180 -- geen eis -- -- geen eis --

aldrin -- geen eis -- -- geen eis --

dieldrin -- geen eis -- -- geen eis --

endrin -- geen eis -- -- geen eis --

isodrin -- geen eis -- -- geen eis --

telodrin -- geen eis -- -- geen eis --

endosulfansulfaat -- geen eis -- -- geen eis --

a-endosulfan -- 0,0002 -- -- 0,0027 --

a-HCH -- 0,0002 -- -- 0,0030 --

b-HCH -- 0,0004 -- -- 0,0060 --

g-HCH (lindaan) -- 0,0006 -- -- 0,0090 --

d-HCH -- geen eis -- -- geen eis --

e-HCH -- geen eis -- -- geen eis --

heptachloor -- 0,0001 -- -- 0,0021 --

hexachloorbutadieen -- 0,0006 -- -- 0,0090 --

o,p'-DDD -- geen eis -- -- geen eis --

o,p'-DDE -- geen eis -- -- geen eis --

o,p'-DDT -- geen eis -- -- geen eis --

p,p'-DDD -- geen eis -- -- geen eis --

p,p'-DDE -- geen eis -- -- geen eis --

p,p'-DDT -- geen eis -- -- geen eis --

-- geen eis -- -- geen eis --

-- geen eis -- -- geen eis --

Opmerkingen # 

Maximale 

waarde 
[mg/kg]

Maximale 

waarde 
[mg/kg]

Maximale 

waarde 
[mg/kg]

Maximale 

waarde 
[mg/kg]

SAMENSTELLING [mg/kg] SAMENSTELLING [mg/kg]

SAMENSTELLING [mg/kg] SAMENSTELLING [mg/kg]

Toetsen aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

Landbouw/natuur Landbouw/natuur

Opmerkingen ….

VO Frisia Zout BV

C01022.100260.0520

Frisia Zout BV

ToetsBbk MMbg01xls.xls 1 van 1
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Naam Naam

Contactpersoon ID opdracht PARTIJ IDmonster Naam BODEM IDmonster Naam

Adres Code M1 MMog02 -- M1 -- --

Postcode   Plaats Ordernr M2 -- -- M2 -- --
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Algemeen Kader Landbodem
Toets Grond & Bagger Bbk v4.15 10-04-'11

 UITGANGSPUNTEN Toets van de PARTIJ aan kwaliteit én functie ontvangende BODEM

Materiaal Grond Kader Algemeen Toepassing : Landbodem CONCLUSIE

Partijgrootte Toepassing Landbodem Resultaten onderzoek Partij niet toepasbaar

Aantal monsters Functie Landbouw/natuur Partij kwaliteit Industrie

Aantal grepen Barium Natuurlijke bron Bodemkwaliteit Landbouw/natuur

Uitvoerder Gebruiker Correctie"<" Aan Bodemfunctie Landbouw/natuur

Veiligheidsklasse : Basisklasse RESULTAAT RESULTAAT

STOFFEN PARTIJ LANDBODEM
Toetswaarde Toetswaarde

Anorganische stoffen Industrie Achtergrondwaarde

Rbk Bijlage B Maxwaarden gecorrigeerd voor %Lu %OS SAMENSTELLING Maxwaarden gecorrigeerd voor %Lu %OS SAMENSTELLING

M1 M2 M3 Sgem
voldoet M1 M2 M3 Sgem

voldoet

Lutum% 2,10 2,10 N Toegestane verhogingen:

Organisch stof % 2,00 2,00 0 0
Zuurgraad

Metalen %Lu Barium: 2,10 2,10

Antimoon Sb -- 22,00 -- -- 4,00 --

Arseen As -- 43,6 -- -- 20,0 --

Barium Ba 11 11 geen eis geen eis -- geen eis --

Cadmium Cd 0,12 0,12 2,50 1 voldoet -- 0,60 --

Chroom Cr -- 97,6 -- -- 55,0 --

Cobalt Co 3,0 3,0 54,6 1 voldoet -- 15,0 --

Koper Cu 3,5 3,5 92,2 1 voldoet -- 40,0 --

Kwik Hg 0,04 0,04 3,35 1 voldoet -- 0,15 --

Lood Pb 9,1 9,1 337,3 1 voldoet -- 50,0 --

Molybdeen Mo 1,05 1,05 190,00 1 voldoet -- 1,50 --

Nikkel Ni 2,1 2,1 34,6 1 voldoet -- 35,0 --

Tin Sn -- 249,16 -- -- 6,50 --

Vanadium V -- 86,4 -- -- 80,0 --

Zink Zn 12 12 305 1 voldoet -- 140 --

Overige anorganische stoffen

Chloride Cl -- geen eis -- -- geen eis --

Cyanide (vrij) CNvrij -- 20 -- -- 3 --

Cyanide (complex) CNcomplex -- 50 -- -- 5,5 --

Thiocyanaten (som) SCNsom -- 20 -- -- 6 --

Organische stoffen

Rbk Bijlage B SAMENSTELLING SAMENSTELLING

M1 M2 M3 Sgem
voldoet M1 M2 M3 Sgem

voldoet

Organisch stof % 2,0 2,0 --

Som parameters PAK %OS 10 10

Minerale olie 27 27 100 1 voldoet -- 570 --

PAK's totaal (som 10) 0,35 0,35 40,00 1 voldoet -- 4,50 --

PCB's (som 7) 0,0160 0,0160 0,1000 1 voldoet -- 0,0600 --

Chloordaan (som) -- 0,0200 -- -- 0,0060 --

DDT (som) -- 0,2000 -- -- 0,6000 --

DDE (som) -- 0,2600 -- -- 0,3000 --

DDD (som) -- 6,8000 -- -- 0,0600 --

DDT/DDE/DDD (som) -- geen eis -- -- geen eis --

Drins (som) -- 0,0280 -- -- 0,0450 --

HCH-verbindingen (som) -- geen eis -- -- geen eis --

Heptachloorepoxide (som) -- 0,0200 -- -- 0,0060 --

OCB's (som) -- geen eis -- -- 1,20 --

Aromatische oplosmiddelen (som) -- 0,50 -- -- 7,50 --

-- geen eis -- -- geen eis --

-- geen eis -- -- geen eis --

Aromatische stoffen

benzeen -- 0,20 -- -- 0,60 --

ethylbenzeen -- 0,25 -- -- 0,60 --

tolueen -- 0,25 -- -- 0,60 --

xylenen (som) -- 0,25 -- -- 1,35 --

-- geen eis -- -- geen eis --

-- geen eis -- -- geen eis --

Gechloreerde koolwaterstoffen

trichlooretheen Tri -- 0,50 -- -- 0,75 --

tetrachloormethaanTetra -- 0,14 -- -- 0,90 --

tetrachlooretheen Per -- 0,80 -- -- 0,45 --

-- geen eis -- -- geen eis --

-- geen eis -- -- geen eis --

Individuele parameters

naftaleen -- geen eis -- -- geen eis --

fenantreen -- geen eis -- -- geen eis --

antraceen -- geen eis -- -- geen eis --

fluorantheen -- geen eis -- -- geen eis --

chryseen -- geen eis -- -- geen eis --

benzo(a)antraceen -- geen eis -- -- geen eis --

benzo(a)pyreen -- geen eis -- -- geen eis --

benzo(k)fluorantheen -- geen eis -- -- geen eis --

indeno(1,2,3cd)pyreen -- geen eis -- -- geen eis --

benzo(ghi)peryleen -- geen eis -- -- geen eis --

hexachloorbenzeen -- 0,2800 -- -- 0,0255 --

pentachloorfenol -- 1,0000 -- -- 0,0090 --

PCB 28 -- geen eis -- -- geen eis --

PCB 52 -- geen eis -- -- geen eis --

PCB 101 -- geen eis -- -- geen eis --

PCB 118 -- geen eis -- -- geen eis --

PCB 138 -- geen eis -- -- geen eis --

PCB 153 -- geen eis -- -- geen eis --

PCB 180 -- geen eis -- -- geen eis --

aldrin -- geen eis -- -- geen eis --

dieldrin -- geen eis -- -- geen eis --

endrin -- geen eis -- -- geen eis --

isodrin -- geen eis -- -- geen eis --

telodrin -- geen eis -- -- geen eis --

endosulfansulfaat -- geen eis -- -- geen eis --

a-endosulfan -- 0,0200 -- -- 0,0027 --

a-HCH -- 0,1000 -- -- 0,0030 --

b-HCH -- 0,1000 -- -- 0,0060 --

g-HCH (lindaan) -- 0,1000 -- -- 0,0090 --

d-HCH -- geen eis -- -- geen eis --

e-HCH -- geen eis -- -- geen eis --

heptachloor -- 0,0200 -- -- 0,0021 --

hexachloorbutadieen -- geen eis -- -- 0,0090 --

o,p'-DDD -- geen eis -- -- geen eis --

o,p'-DDE -- geen eis -- -- geen eis --

o,p'-DDT -- geen eis -- -- geen eis --

p,p'-DDD -- geen eis -- -- geen eis --

p,p'-DDE -- geen eis -- -- geen eis --

p,p'-DDT -- geen eis -- -- geen eis --

-- geen eis -- -- geen eis --

-- geen eis -- -- geen eis --

Opmerkingen # 

Maximale 

waarde 
[mg/kg]

Maximale 

waarde 
[mg/kg]

Maximale 

waarde 
[mg/kg]

Maximale 

waarde 
[mg/kg]

SAMENSTELLING [mg/kg] SAMENSTELLING [mg/kg]

SAMENSTELLING [mg/kg] SAMENSTELLING [mg/kg]

Toetsen aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

Industrie Landbouw/natuur

Opmerkingen ….

VO Frisia Zout BV

C01022.100260.0520

Frisia Zout BV

ToetsBbk MMbg01xls.xls 1 van 1



Toetsen aan het Besluit bodemkwaliteit Algemeen Landbodem www.Schreurs-Uitgeverij.nl

OPDRACHTGEVER PROJECT MONSTERS Toets dd: 9 juli 2012
Naam Naam

Contactpersoon ID opdracht PARTIJ IDmonster Naam BODEM IDmonster Naam

Adres Code M1 MMsloot -- M1 -- --

Postcode   Plaats Ordernr M2 -- -- M2 -- --

Referentie Datum M3 -- -- M3 -- --

R. Dopstra © www.Schreurs-Uitgeverij.nl 

Algemeen Kader Landbodem
Toets Grond & Bagger Bbk v4.15 10-04-'11

 UITGANGSPUNTEN Toets van de PARTIJ aan kwaliteit én functie ontvangende BODEM

Materiaal Grond Kader Algemeen Toepassing : Landbodem CONCLUSIE

Partijgrootte Toepassing Landbodem Resultaten onderzoek Deze partij is vrij toepasbaar

Aantal monsters Functie Landbouw/natuur Partij kwaliteit Landbouw/natuur

Aantal grepen Barium Natuurlijke bron Bodemkwaliteit Landbouw/natuur

Uitvoerder Gebruiker Correctie"<" Aan Bodemfunctie Landbouw/natuur

Veiligheidsklasse : Basisklasse RESULTAAT RESULTAAT

STOFFEN PARTIJ LANDBODEM
Toetswaarde Toetswaarde

Anorganische stoffen Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde

Rbk Bijlage B Maxwaarden gecorrigeerd voor %Lu %OS SAMENSTELLING Maxwaarden gecorrigeerd voor %Lu %OS SAMENSTELLING

M1 M2 M3 Sgem
voldoet M1 M2 M3 Sgem

voldoet

Lutum% 2,10 2,10 N Toegestane verhogingen: N Toegestane verhogingen:

Organisch stof % 2,00 2,00 11 2 0 0
Zuurgraad

Metalen %Lu Barium: 2,10 2,10

Antimoon Sb -- 4,00 -- -- 4,00 --

Arseen As -- 11,5 -- -- 20,0 --

Barium Ba 11 11 geen eis geen eis -- geen eis --

Cadmium Cd 0,12 0,12 0,35 1 voldoet -- 0,60 --

Chroom Cr -- 29,8 -- -- 55,0 --

Cobalt Co 3,0 3,0 4,3 1 voldoet -- 15,0 --

Koper Cu 3,5 3,5 19,4 1 voldoet -- 40,0 --

Kwik Hg 0,04 0,04 0,10 1 voldoet -- 0,15 --

Lood Pb 9,1 9,1 31,8 1 voldoet -- 50,0 --

Molybdeen Mo 1,05 1,05 1,50 1 voldoet -- 1,50 --

Nikkel Ni 2,1 2,1 12,1 1 voldoet -- 35,0 --

Tin Sn -- 1,80 -- -- 6,50 --

Vanadium V -- 27,7 -- -- 80,0 --

Zink Zn 12 12 59 1 voldoet -- 140 --

Overige anorganische stoffen

Chloride Cl -- geen eis -- -- geen eis --

Cyanide (vrij) CNvrij -- 3 -- -- 3 --

Cyanide (complex) CNcomplex -- 5,5 -- -- 5,5 --

Thiocyanaten (som) SCNsom -- 6 -- -- 6 --

Organische stoffen

Rbk Bijlage B SAMENSTELLING SAMENSTELLING

M1 M2 M3 Sgem
voldoet M1 M2 M3 Sgem

voldoet

Organisch stof % 2,0 2,0 --

Som parameters PAK %OS 10 10

Minerale olie 27 27 38 1 voldoet -- 570 --

PAK's totaal (som 10) 0,35 0,35 1,50 1 voldoet -- 4,50 --

PCB's (som 7) 0,0049 0,0049 0,0040 1 '<= 2x Achtergrondwaarde' -- 0,0600 --

Chloordaan (som) -- 0,0004 -- -- 0,0060 --

DDT (som) -- 0,0400 -- -- 0,6000 --

DDE (som) -- 0,0200 -- -- 0,3000 --

DDD (som) -- 0,0040 -- -- 0,0600 --

DDT/DDE/DDD (som) -- geen eis -- -- geen eis --

Drins (som) -- 0,0030 -- -- 0,0450 --

HCH-verbindingen (som) -- geen eis -- -- geen eis --

Heptachloorepoxide (som) -- 0,0004 -- -- 0,0060 --

OCB's (som) -- 0,08 -- -- 1,20 --

Aromatische oplosmiddelen (som) -- 0,50 -- -- 7,50 --

-- geen eis -- -- geen eis --

-- geen eis -- -- geen eis --

Aromatische stoffen

benzeen -- 0,04 -- -- 0,60 --

ethylbenzeen -- 0,04 -- -- 0,60 --

tolueen -- 0,04 -- -- 0,60 --

xylenen (som) -- 0,09 -- -- 1,35 --

-- geen eis -- -- geen eis --

-- geen eis -- -- geen eis --

Gechloreerde koolwaterstoffen

trichlooretheen Tri -- 0,05 -- -- 0,75 --

tetrachloormethaanTetra -- 0,06 -- -- 0,90 --

tetrachlooretheen Per -- 0,03 -- -- 0,45 --

-- geen eis -- -- geen eis --

-- geen eis -- -- geen eis --

Individuele parameters

naftaleen -- geen eis -- -- geen eis --

fenantreen -- geen eis -- -- geen eis --

antraceen -- geen eis -- -- geen eis --

fluorantheen -- geen eis -- -- geen eis --

chryseen -- geen eis -- -- geen eis --

benzo(a)antraceen -- geen eis -- -- geen eis --

benzo(a)pyreen -- geen eis -- -- geen eis --

benzo(k)fluorantheen -- geen eis -- -- geen eis --

indeno(1,2,3cd)pyreen -- geen eis -- -- geen eis --

benzo(ghi)peryleen -- geen eis -- -- geen eis --

hexachloorbenzeen -- 0,0017 -- -- 0,0255 --

pentachloorfenol -- 0,0006 -- -- 0,0090 --

PCB 28 -- geen eis -- -- geen eis --

PCB 52 -- geen eis -- -- geen eis --

PCB 101 -- geen eis -- -- geen eis --

PCB 118 -- geen eis -- -- geen eis --

PCB 138 -- geen eis -- -- geen eis --

PCB 153 -- geen eis -- -- geen eis --

PCB 180 -- geen eis -- -- geen eis --

aldrin -- geen eis -- -- geen eis --

dieldrin -- geen eis -- -- geen eis --

endrin -- geen eis -- -- geen eis --

isodrin -- geen eis -- -- geen eis --

telodrin -- geen eis -- -- geen eis --

endosulfansulfaat -- geen eis -- -- geen eis --

a-endosulfan -- 0,0002 -- -- 0,0027 --

a-HCH -- 0,0002 -- -- 0,0030 --

b-HCH -- 0,0004 -- -- 0,0060 --

g-HCH (lindaan) -- 0,0006 -- -- 0,0090 --

d-HCH -- geen eis -- -- geen eis --

e-HCH -- geen eis -- -- geen eis --

heptachloor -- 0,0001 -- -- 0,0021 --

hexachloorbutadieen -- 0,0006 -- -- 0,0090 --

o,p'-DDD -- geen eis -- -- geen eis --

o,p'-DDE -- geen eis -- -- geen eis --

o,p'-DDT -- geen eis -- -- geen eis --

p,p'-DDD -- geen eis -- -- geen eis --

p,p'-DDE -- geen eis -- -- geen eis --

p,p'-DDT -- geen eis -- -- geen eis --

-- geen eis -- -- geen eis --

-- geen eis -- -- geen eis --

Opmerkingen # 

Maximale 

waarde 
[mg/kg]

Maximale 

waarde 
[mg/kg]

Maximale 

waarde 
[mg/kg]

Maximale 

waarde 
[mg/kg]

SAMENSTELLING [mg/kg] SAMENSTELLING [mg/kg]

SAMENSTELLING [mg/kg] SAMENSTELLING [mg/kg]

Toetsen aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

Landbouw/natuur Landbouw/natuur

Opmerkingen ….

VO Frisia Zout BV

C01022.100260.0520

Frisia Zout BV

ToetsBbk MMbg01xls.xls 1 van 1



Toetsen aan het Besluit bodemkwaliteit Algemeen Landbodem www.Schreurs-Uitgeverij.nl

OPDRACHTGEVER PROJECT MONSTERS Toets dd: 9 juli 2012
Naam Naam

Contactpersoon ID opdracht PARTIJ IDmonster Naam BODEM IDmonster Naam

Adres Code M1 MMvml slibdepot-- M1 -- --

Postcode   Plaats Ordernr M2 -- -- M2 -- --

Referentie Datum M3 -- -- M3 -- --

R. Dopstra © www.Schreurs-Uitgeverij.nl 

Algemeen Kader Landbodem
Toets Grond & Bagger Bbk v4.15 10-04-'11

 UITGANGSPUNTEN Toets van de PARTIJ aan kwaliteit én functie ontvangende BODEM

Materiaal Grond Kader Algemeen Toepassing : Landbodem CONCLUSIE

Partijgrootte Toepassing Landbodem Resultaten onderzoek Deze partij is vrij toepasbaar

Aantal monsters Functie Landbouw/natuur Partij kwaliteit Landbouw/natuur

Aantal grepen Barium Natuurlijke bron Bodemkwaliteit Landbouw/natuur

Uitvoerder Gebruiker Correctie"<" Aan Bodemfunctie Landbouw/natuur

Veiligheidsklasse : Basisklasse RESULTAAT RESULTAAT

STOFFEN PARTIJ LANDBODEM
Toetswaarde Toetswaarde

Anorganische stoffen Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde

Rbk Bijlage B Maxwaarden gecorrigeerd voor %Lu %OS SAMENSTELLING Maxwaarden gecorrigeerd voor %Lu %OS SAMENSTELLING

M1 M2 M3 Sgem
voldoet M1 M2 M3 Sgem

voldoet

Lutum% 2,10 2,10 N Toegestane verhogingen: N Toegestane verhogingen:

Organisch stof % 2,00 2,00 11 2 0 0
Zuurgraad

Metalen %Lu Barium: 2,10 2,10

Antimoon Sb -- 4,00 -- -- 4,00 --

Arseen As -- 11,5 -- -- 20,0 --

Barium Ba 11 11 geen eis geen eis -- geen eis --

Cadmium Cd 0,12 0,12 0,35 1 voldoet -- 0,60 --

Chroom Cr -- 29,8 -- -- 55,0 --

Cobalt Co 3,0 3,0 4,3 1 voldoet -- 15,0 --

Koper Cu 3,5 3,5 19,4 1 voldoet -- 40,0 --

Kwik Hg 0,04 0,04 0,10 1 voldoet -- 0,15 --

Lood Pb 9,1 9,1 31,8 1 voldoet -- 50,0 --

Molybdeen Mo 1,05 1,05 1,50 1 voldoet -- 1,50 --

Nikkel Ni 2,1 2,1 12,1 1 voldoet -- 35,0 --

Tin Sn -- 1,80 -- -- 6,50 --

Vanadium V -- 27,7 -- -- 80,0 --

Zink Zn 12 12 59 1 voldoet -- 140 --

Overige anorganische stoffen

Chloride Cl -- geen eis -- -- geen eis --

Cyanide (vrij) CNvrij -- 3 -- -- 3 --

Cyanide (complex) CNcomplex -- 5,5 -- -- 5,5 --

Thiocyanaten (som) SCNsom -- 6 -- -- 6 --

Organische stoffen

Rbk Bijlage B SAMENSTELLING SAMENSTELLING

M1 M2 M3 Sgem
voldoet M1 M2 M3 Sgem

voldoet

Organisch stof % 2,0 2,0 --

Som parameters PAK %OS 10 10

Minerale olie 27 27 38 1 voldoet -- 570 --

PAK's totaal (som 10) 0,35 0,35 1,50 1 voldoet -- 4,50 --

PCB's (som 7) 0,0049 0,0049 0,0040 1 '<= 2x Achtergrondwaarde' -- 0,0600 --

Chloordaan (som) -- 0,0004 -- -- 0,0060 --

DDT (som) -- 0,0400 -- -- 0,6000 --

DDE (som) -- 0,0200 -- -- 0,3000 --

DDD (som) -- 0,0040 -- -- 0,0600 --

DDT/DDE/DDD (som) -- geen eis -- -- geen eis --

Drins (som) -- 0,0030 -- -- 0,0450 --

HCH-verbindingen (som) -- geen eis -- -- geen eis --

Heptachloorepoxide (som) -- 0,0004 -- -- 0,0060 --

OCB's (som) -- 0,08 -- -- 1,20 --

Aromatische oplosmiddelen (som) -- 0,50 -- -- 7,50 --

-- geen eis -- -- geen eis --

-- geen eis -- -- geen eis --

Aromatische stoffen

benzeen -- 0,04 -- -- 0,60 --

ethylbenzeen -- 0,04 -- -- 0,60 --

tolueen -- 0,04 -- -- 0,60 --

xylenen (som) -- 0,09 -- -- 1,35 --

-- geen eis -- -- geen eis --

-- geen eis -- -- geen eis --

Gechloreerde koolwaterstoffen

trichlooretheen Tri -- 0,05 -- -- 0,75 --

tetrachloormethaanTetra -- 0,06 -- -- 0,90 --

tetrachlooretheen Per -- 0,03 -- -- 0,45 --

-- geen eis -- -- geen eis --

-- geen eis -- -- geen eis --

Individuele parameters

naftaleen -- geen eis -- -- geen eis --

fenantreen -- geen eis -- -- geen eis --

antraceen -- geen eis -- -- geen eis --

fluorantheen -- geen eis -- -- geen eis --

chryseen -- geen eis -- -- geen eis --

benzo(a)antraceen -- geen eis -- -- geen eis --

benzo(a)pyreen -- geen eis -- -- geen eis --

benzo(k)fluorantheen -- geen eis -- -- geen eis --

indeno(1,2,3cd)pyreen -- geen eis -- -- geen eis --

benzo(ghi)peryleen -- geen eis -- -- geen eis --

hexachloorbenzeen -- 0,0017 -- -- 0,0255 --

pentachloorfenol -- 0,0006 -- -- 0,0090 --

PCB 28 -- geen eis -- -- geen eis --

PCB 52 -- geen eis -- -- geen eis --

PCB 101 -- geen eis -- -- geen eis --

PCB 118 -- geen eis -- -- geen eis --

PCB 138 -- geen eis -- -- geen eis --

PCB 153 -- geen eis -- -- geen eis --

PCB 180 -- geen eis -- -- geen eis --

aldrin -- geen eis -- -- geen eis --

dieldrin -- geen eis -- -- geen eis --

endrin -- geen eis -- -- geen eis --

isodrin -- geen eis -- -- geen eis --

telodrin -- geen eis -- -- geen eis --

endosulfansulfaat -- geen eis -- -- geen eis --

a-endosulfan -- 0,0002 -- -- 0,0027 --

a-HCH -- 0,0002 -- -- 0,0030 --

b-HCH -- 0,0004 -- -- 0,0060 --

g-HCH (lindaan) -- 0,0006 -- -- 0,0090 --

d-HCH -- geen eis -- -- geen eis --

e-HCH -- geen eis -- -- geen eis --

heptachloor -- 0,0001 -- -- 0,0021 --

hexachloorbutadieen -- 0,0006 -- -- 0,0090 --

o,p'-DDD -- geen eis -- -- geen eis --

o,p'-DDE -- geen eis -- -- geen eis --

o,p'-DDT -- geen eis -- -- geen eis --

p,p'-DDD -- geen eis -- -- geen eis --

p,p'-DDE -- geen eis -- -- geen eis --

p,p'-DDT -- geen eis -- -- geen eis --

-- geen eis -- -- geen eis --

-- geen eis -- -- geen eis --

Opmerkingen # 

Maximale 

waarde 
[mg/kg]

Maximale 

waarde 
[mg/kg]

Maximale 

waarde 
[mg/kg]

Maximale 

waarde 
[mg/kg]

SAMENSTELLING [mg/kg] SAMENSTELLING [mg/kg]

SAMENSTELLING [mg/kg] SAMENSTELLING [mg/kg]

Toetsen aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

Landbouw/natuur Landbouw/natuur

Opmerkingen ….

VO Frisia Zout BV

C01022.100260.0520

Frisia Zout BV

ToetsBbk MMbg01xls.xls 1 van 1
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Bijlage 4 Toetsingsresultaten 

grondwater 

 

 





Toetsing S&I waarden 2012

Certificaatnummer 2012122369

Projectnummer C010221002600520

Monsteromschr. AR01-1-3 AR01-1-4

Analyse Eenheid 1 2 Streefw./AW2000 Tussenw. Interventiew.

Metalen

Kwik (Hg) µg/L 1,3 *** 0,95 *** 0,05 0,18 0,3

Cyanide

Cyanide totaal µg/L <5,0 - 15 1500 3000

Legenda

Niet getoetst

# Aangenomen waarde

- <= Streefwaarde/AW

* > Streefwaarde/AW

** > Tussenwaarde

*** > Interventiewaarde
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Bijlage 5 Analysecertificaten 

 



T.a.v. R. Dopstra

Postbus      63

9400 AB  ASSEN

Datum: 05-07-2012

ARCADIS Regio B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 28-06-2012

C01022/NA/9209141.0090

Frisia Zout B.V.

C010221002600520

2012112358

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 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 standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  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 info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Frisia Zout B.V.
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C010221002600520

C01022/NA/9209141.0090

Analysecertificaat

05-07-2012/09:19

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

27-06-2012 A,B,C

28-06-2012

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2012112358/1

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 89.3% (m/m) 92.0 85.4 84.7 82.0Droge stof

S 1.7% (m/m) ds <0.5 <0.5 1.9 0.6Organische stof

Q 97.8% (m/m) ds 99.6 99.6 98.0 99.3Gloeirest

S 6.6% (m/m) ds 2.6 2.1 <2.0 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 16mg/kg ds <15 <15 <15 <15Barium (Ba)

S <0.17mg/kg ds <0.17 <0.17 <0.17 <0.17Cadmium (Cd)

S <4.3mg/kg ds <4.3 <4.3 <4.3 <4.3Kobalt (Co)

S 15mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Koper (Cu)

S 0.13mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 6.2mg/kg ds <3.0 <3.0 3.7 <3.0Nikkel (Ni)

S 41mg/kg ds <13 <13 <13 <13Lood (Pb)

S 33mg/kg ds <17 <17 <17 <17Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 5.7 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds 8.1 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C16-C21)

<12mg/kg ds <12 <12 <12 <12Minerale olie (C21-C30)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <38mg/kg ds <38 <38 <38 <38Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S
2)

<0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0030 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0028 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0026 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0024 <0.0010 <0.0010PCB 118

1

2

3

4

5

MMbg01

MMbg02

MMog01

MMsloot

MMvml slibdepot 6964983

6964982

6964981

6964980

6964979

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  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 info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Frisia Zout B.V.

1 2 3 4 5

2/2

C010221002600520

C01022/NA/9209141.0090

Analysecertificaat

05-07-2012/09:19

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

27-06-2012 A,B,C

28-06-2012

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2012112358/1

S 0.0015mg/kg ds <0.0010 0.0017 <0.0010 <0.0010PCB 138

S 0.0018mg/kg ds <0.0010 0.0018 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0012 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)

0.0068mg/kg ds 0.0049 0.016 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.10mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Fluorantheen

S 0.054mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.072mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)1)1)

0.47mg/kg ds 0.35 0.35 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

MMbg01

MMbg02

MMog01

MMsloot

MMvml slibdepot 6964983

6964982

6964981

6964980

6964979

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  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 info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2012112358

Pagina 1/1

Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MMbg01 6964979 AR08  0  50 05061746461

 6964979 AR10  0  50 05061746481

 6964979 AR12  0  50 05061746491

 6964979 AR13  0  50 05061746431

 6964979 AR14  0  50 05061746421

 6964979 AR01  0  50 05061736201

 6964979 AR02  0  50 05061746371

MMbg02 6964980 AR05  50  100 05061736191

 6964980 AR07  0  50 05061746451

 6964980 AR06  80  100 05061736404

MMog01 6964981 AR01  100  150 05061736323

 6964981 AR02  100  150 05061746343

 6964981 AR03  100  150 05061746933

MMsloot 6964982 AR05  170  200 05061736334

 6964982 AR05  200  250 05061735725

MMvml slibdepot 6964983 AR01  150  200 05061736304

 6964983 AR02  150  200 05061746334

 6964983 AR03  150  200 05061746914

 6964983 AR01  200  250 05061736275

 6964983 AR06  150  200 05061746417

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  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 info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2012112358

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

PCB 28 kan positief beïnvloed worden door PCB 31.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  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 info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2012112358

Pagina 1/1

.

Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof/Gloeirest

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0173Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel( Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978GC-FIDW0202Minerale Olie (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271Polychloorbifenylen (PCB)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (VROM)

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. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  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 info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



T.a.v. R. Dopstra

Postbus 63

9400 AB  ASSEN

Datum: 11-07-2012

Arcadis Assen

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 04-07-2012

C01022/NA/9209141.0090

Frisia Zout B.V.

C010221002600520

2012116169

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 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 standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  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 info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Frisia Zout B.V.

1

Jurjen 1/2

C010221002600520

C01022/NA/9209141.0090

Analysecertificaat

11-07-2012/09:18

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-07-2012 A,B,C

04-07-2012

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2012116169/1

Metalen

S 600µg/LBarium (Ba)

S <0.80µg/LCadmium (Cd)

S <5.0µg/LKobalt (Co)

S <15µg/LKoper (Cu)

S 0.81µg/LKwik (Hg)

S <3.6µg/LMolybdeen (Mo)

S <15µg/LNikkel (Ni)

S <15µg/LLood (Pb)

S <60µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.30µg/LTolueen

S <0.30µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<1.1µg/LBTEX (som)

S <0.050µg/LNaftaleen

S <0.30µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.60µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.60µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.60µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.60µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 AR01-1-2 6976627

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  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 info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Frisia Zout B.V.

1

Jurjen 2/2

C010221002600520

C01022/NA/9209141.0090

Analysecertificaat

11-07-2012/09:18

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-07-2012 A,B,C

04-07-2012

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2012116169/1

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<3.2µg/LCKW (som)

S <2.0µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.25µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.25µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.25µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.52µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<8.0µg/LMinerale olie (C10-C12)

<15µg/LMinerale olie (C12-C16)

<16µg/LMinerale olie (C16-C21)

<31µg/LMinerale olie (C21-C30)

<15µg/LMinerale olie (C30-C35)

<15µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <100µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 AR01-1-2 6976627

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  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 info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2012116169

Pagina 1/1

Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

AR01-1-2 6976627 AR01  200  300 06912190401

 6976627 AR01  200  300 07004314792

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  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 info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2012116169

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  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 info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2012116169

Pagina 1/1

.

Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421ICP-MS  Barium

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421ICP-MS  Cadmium

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421ICP-MS  Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421ICP-MS  Koper

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421ICP-MS  Kwik

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421ICP-MS  Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421ICP-MS  Nikkel

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421ICP-MS  Lood

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421ICP-MS  Zink

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCL (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254tribroommethaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254CKW : Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254CKW : 1,1-Dichlooretheen                

HS

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-dichloorpropaan

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS300

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC)

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. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  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 info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



T.a.v. R. Dopstra
Postbus 63
9400 AB  ASSEN

Datum: 17-07-2012

Arcadis Assen

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 13-07-2012

C01022/NA/9209141.0090

Frisia Zout B.V.

C01022100260052

2012122369

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 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 standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  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 info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623
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BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer
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Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

12-07-2012 A,C

13-07-2012

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2012122369/1

Metalen

S 1.3µg/L 0.95Kwik (Hg)

Cyanide

S <5.0µg/LCyanide-totaal

1

2

AR01-1-3

AR01-1-4 6996517

6996516
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Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 
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TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting
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Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  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 info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



 

 

  

 

Verkennend bodemonderzoek Frisia Zout BV Te Harlingen  

 
076538548:0.1 - Definitief ARCADIS 

 
 

     

Bijlage 6 Kadastrale informatie 

 

 











 

 

  

 

Verkennend bodemonderzoek Frisia Zout BV Te Harlingen  

 
076538548:0.1 - Definitief ARCADIS 

 
 

     

Bijlage 7 Verklaring milieukundigen 







 

 

  

 

Verkennend bodemonderzoek Frisia Zout BV Te Harlingen  

 
076538548:0.1 - Definitief ARCADIS 

 
 

     

Bijlage 8 Historisch onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Historisch onderzoek locatie Frisia te Harlingen 

Opdrachtgever: Frisia Zout BV 
Project: C01022.100260.0500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 juni 2012 
 



 2

 Inhoudsopgave 
 
INLEIDING...................................................................................................................................................... 3 

1 ONDERZOEKSBEVINDINGEN  ............................................................................................................. 4 

1.1 LIGGING .................................................................................................................................................... 4 

1.2 UITGANGSGEGEVENS ............................................................................................................................... 4 

1.3 BEKNOPTE HISTORIE ................................................................................................................................ 4 

1.4 BODEMONDERZOEKEN ............................................................................................................................. 5 

1.5 ACTIVITEITEN VERGELIJKING HBB ........................................................................................................... 6 

1.6 GEGEVENS LOCATIEBEZOEK .................................................................................................................... 7 

1.7 BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE ..................................................................................................... 7 

2 CONCLUSIE EN AANBEVELING  ......................................................................................................... 8 

BIJLAGE 1: BEGRIPPENLIJST  .................................................................................................................. 9 

BIJLAGE 2: LEGENDA ACTIVITEITEN  ................................................................................................... 10 

BIJLAGE 3: FOTO’S  ................................................................................................................................... 11 

BIJLAGE 4: GERAADPLEEGDE DOSSIERS  .......................................................................................... 12 

BIJLAGE 5: TEKENING  ............................................................................................................................. 13 

 
 



 3

Inleiding 
 

In opdracht van Frisia Zout BV is een aanvullend historisch vooronderzoek uitgevoerd op een locatie aan de 

Lange Lijnbaan te Harlingen. Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen aanvraag van een 

omgevingsvergunning voor (nieuw)bouw op de locatie. Het aanvullend historisch onderzoek is uitgevoerd naar 

aanleiding van een wijziging van de beoogde bouwlocatie, in september 2011 was al een historisch onderzoek 

uitgevoerd voor een ander deel van het terrein. In dit rapport zijn de resultaten van het nieuwe onderzoek 

weergegeven.  

 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd ten behoeve van de bepaling van de milieuhygiënische kwaliteit en ter 

voorbereiding op een gepland verkennend bodemonderzoek. Het doel van het (historisch) vooronderzoek is om 

relevante gegevens te verzamelen over de gesteldheid van de bodem op de onderzoekslocatie. Deze gesteldheid 

kan zijn beïnvloed door menselijke activiteiten van vroeger en nu. Om deze activiteiten te bepalen worden 

inspanningen verricht om de mogelijke historische en actuele bronnen van een potentiële of aangetoonde 

verontreiniging van de bodem te achterhalen.  

 

Het historisch vooronderzoek is uitgevoerd volgens het type “standaard” conform de strategie NEN 5725 Bodem 

– Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek.   

 

De relevante instanties (provincie Fryslân en de gemeente Harlingen) zijn benaderd voor algemene informatie 

zoals beschikbaar in hun bodeminformatiesysteem. Bij het Kadaster zijn historische luchtfoto’s besteld (3 

jaargangen).  

 

Op 13 juni 2012 is het archiefonderzoek in het gemeentearchief te Harlingen uitgevoerd (contactpersoon mevr. 

Leeuwerke). 
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Onderzoeksbevindingen 
1.1 Ligging 
 

Adres  Lange Lijnbaan 15 

Postcode/plaats 8861NW 

Gemeente  Harlingen 

X/Y-coördinaten 157505 577643 Oppervlakte 6728 m2 

 

Kadastrale Gegevens 

 

Gemeente Sectie Nummer 

Harlingen B 3769 

 

1.2 Uitgangsgegevens 
 

 

Locatiecode volgens Bodemloket: FR007200248 

 

 

1.3 Beknopte Historie 
 

Algemeen: De onderzoekslocatie is begrensd zoals aangeven op de kaart (Bijlage 5) en betreft een relatief 

klein deel van het terrein van Frisia Zout BV. Het overige terrein, en de activiteiten die daar hebben 

plaatsgevonden, zijn niet onderzocht. 

 

1988: Hinderwetvergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een stortplaats voor 

klasse 2 specie, afkomstig uit de Zuiderhaven en de Rozengracht, op het perceel kadastraal bekend 

gemeente Harlingen, sectie D, nummers 299 en 300 en sectie B, nummers 1680 en 1681 op het 

Industrieterrein te Harlingen. Tevens wordt een vergunning verleend voor het lozen van percolaatwater 

via het gemeenteriool op de provinciale waterzuiveringsinstallatie. De vergunningen zijn geldig tot 1 

november 1998. 

Rond dezelfde tijd wordt ook een depot voor klasse 3-4 slib opgericht ten zuiden van het klasse 2 depot. 

Dit depot ligt op ruime afstand van de onderzoekslocatie en is dan ook niet relevant voor dit historisch 

onderzoek. Voorafgaand aan de aanleg van de depots wordt bodem- en grondwateronderzoek uitgevoerd 

ter plaatse van het klasse 3-4 depot. Voor zover bekend is de locatie van het klasse 2 depot niet onderzocht 

voorafgaand aan de aanleg.  

[GA Harlingen/-1.777.17/Slibdepots klasse 2 en 4 Lange Lijnbaan (Industriehaven), dossier 1] 

 

1989: In juni-juli 1989 is het baggerspeciedepot aangelegd op een gedeelte van de onderzoekslocatie (id 1). 

Het baggermateriaal bestaat uit klasse 2 specie. Het dossier bevat een begeleidende brief over een “nul-

opname”, maar geen verdere gegevens.  

[GA Harlingen/-1.777.17/Slibdepots klasse 2 en 4 Lange Lijnbaan (Industriehaven), dossier 1] 

 

1994: Vergunning verleend voor het storten van 5.000 m3 licht-verontreinigde grond, afkomstig van een 

terrein aan de Waddenpromenade te Harlingen, op een deel van het voormalig baggerdepot voor klasse 2- 

specie aan de Industriehaven te Harlingen. De grond wordt geheel gestort binnen de contouren van het 

onderzoeksgebied (id 1).  

[GA Harlingen/-1.777.17/Slibdepots klasse 2 en 4 Lange Lijnbaan (Industriehaven), dossier 1] 
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1995: Lozingsvergunning verleend aan Frima BV voor het lozen van procesafval-, koel- en hemelwater van 

de zoutfabriek gelegen aan de Lange Lijnbaan te Harlingen op het zoute oppervlaktewater van de 

Industriehaven te Harlingen. De betreffende rioleringsbuizen lopen over de onderzoekslocatie.  

[GA Harlingen/-1.777.51/305 map 1 t/m 6] 

 

1998: Lozingsvergunning verleend aan Frima Zoutindustrie BV voor het lozen van afvalwater van de 

zoutfabriek gelegen aan de Lange Lijnbaan te Harlingen op de Industriehaven te Harlingen. De 

betreffende rioleringsbuizen lopen over de onderzoekslocatie. 

[GA Harlingen/-1.777.51/305 map 1 t/m 6] 

 

1993-2012: Vanaf 1993 wordt het terrein ten zuiden van de onderzoekslocatie in gebruik genomen door 

zoutfabriek Frima / Frisia. Het gebouw direct ten zuiden van de onderzoekslocatie doet dienst als kantoor, 

de potentieel bodembedreigende activiteiten (o.a. zoutopslag, tanks) van het bedrijf bevinden zich op 

ruime afstand. Op enige afstand ten oosten van de onderzoekslocatie bevindt zich een warmte-koude-

centrale. Circa 2000 wordt de onderzoekslocatie bij het terrein van Frisia gevoegd, het oostelijke deel 

(voormalig baggerdepot, id 1) is in gebruik als weiland, het westelijke deel (id 2) als stalling voor 

vrachtwagens. 

[GA Harlingen/-1.777.51/305 map 1 t/m 6] 

 

 

1.4 Bodemonderzoeken 
 

1991: Jaarlijkse rapportage van monitoringsgegevens ter plaatse van het klasse 2 depot door Oranjewoud 

(diverse brieven en documenten). 

Uit de gegevens blijkt dat er geen significante verhogingen van de onderzochte componenten is 

opgetreden in de periode 1990-1992. Over de eerdere periode zijn geen gegevens aangetroffen. Circa 1993-

1994 wordt begonnen met bouwwerkzaamheden op het aangrenzende terrein door Frima, waarbij het 

merendeel van de peilbuizen verwijderd wordt. 

[GA Harlingen/-1.777.17/Slibdepots klasse 2 en 4 Lange Lijnbaan (Industriehaven), dossier 1] 

 

1995: Monitoring slibstort Harlingen, periode t/m december 1994, uitgevoerd door Oranjewoud  in 

opdracht van de gemeente Harlingen, februari 1995 (kenmerk 14207-59548). 

Uit de analyseresultaten uit 1994 van het grondwater bij het klasse 2-depot blijken geen overschrijdingen 

van de streefwaarde voor de onderzochte componenten.  

[GA Harlingen/-1.777.17/Slibdepots klasse 2 en 4 Lange Lijnbaan (Industriehaven), dossier 2] 

 

2005: Voortgangsrapport monitoring slibdepots klasse 2 en 4 aan de Lange Lijnbaan te Harlingen (april 

1986-januari 2004), uitgevoerd door Oranjewoud  in opdracht van de gemeente Harlingen, januari 2004, 

(kenmerk 14207-143138). 

Het rapport bevat de monitoringsgegevens voor de twee slibdepots aan de Lange Lijnbaan. Voor het 

slibdepot met klasse 2 slib op de onderzoekslocatie is in 2003 in het grondwater een geringe overschrijding 

van de streefwaarde voor chroom gemeten. In de periode 1994-2000 is deze overschrijding niet gemeten, 

het grondwater wordt eens in de drie jaar bemonsterd. In de specielaag zijn licht tot matig verhoogde 

gehalten zware metalen gemeten. 

[GA Harlingen/-1.777.17/Slibdepots klasse 2 en 4 Lange Lijnbaan (Industriehaven), dossier 2] 

 

2007: Voortgangsrapport monitoring slibdepots klasse 2 en 4 aan de Lange Lijnbaan te Harlingen (april 

1986-januari 2007), uitgevoerd door Oranjewoud  in opdracht van de gemeente Harlingen, februari 2007 

(kenmerk 10296-169584). 

Het rapport bevat de monitoringsgegevens voor de twee slibdepots aan de Lange Lijnbaan. Voor het 

slibdepot met klasse 2 slib wordt geconcludeerd dat er geen sprake meer is van uitloging in het 

grondwater, de monitoring wordt beëindigd. In de specielaag zijn licht tot matig verhoogde gehalten 

zware metalen gemeten. 

[GA Harlingen/-1.777.17/Slibdepots klasse 2 en 4 Lange Lijnbaan (Industriehaven), dossier 2] 
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2011: PvA sanering Lange Lijnbaan 15 te Harlingen, uitgevoerd door Verhoeve Advies en Realisatie BV, 

oktober 2011, kenmerk SVE/ADV/VAR/111031. 

De voorgenomen sanering betreft een kleine locatie op ruime afstand van de onderzoekslocatie. Circa 

15m3 grond is verontreinigd na een calamiteit met een olietank. Deze verontreiniging wordt niet relevant 

geacht voor de onderzoekslocatie. 

 

Dempingen: 

Bij het Kadaster zijn luchtfoto’s uit 1928, 1949 en 1970 aangevraagd. Bij het bestuderen van de 

onderzoekslocatie op deze luchtfoto’s is vastgesteld dat er in het verleden drie watergangen over de 

locatie liepen (id, 3, 4 en 5) De drie watergangen zijn op  de luchtfoto’s uit alle drie de jaren nog zichtbaar. 

Ze zijn derhalve gedempt in de periode na 1970.  Uit navraag bij de gemeente Harlingen blijkt dat er geen 

aanvullende informatie beschikbaar is over deze dempingen.  

 

1.5 Activiteiten vergelijking HBB 
 

Startjaar Eindjaar UBIcode UBI-omschrijving 

1989  900015 baggerspeciedepot (op 

land) 

  632101 autostallingsbedrijf 

1970  900060 demping (niet 

gespecificeerd) 
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1.6 Gegevens locatiebezoek 
 

Huidig Gebruik Dekking 

Braakliggend 60% 

Infrastructuur 40% 

 

Datum bezoek: 13-06-2012 

Opmerkingen: - 

  

Omgeving: Industrie 

Verharding: Gemengd verhard/onverhard 

Segment: Bedrijfsterrein 

 

1.7 Bodemopbouw en geohydrologie 
 

Globale diepte 

in m-mv 

Samenstelling 

0 - 0,8 m -mv licht humeuze zavel 

0,8 - 1,1 m -mv lichte klei 

1,1 - 2,3 m -mv slib, zeer slap 

2,3 - 2,4 m -mv sterk humeuze lichte klei 

2,4 - 4,5 m -mv lichte zavel, zandbanen 

4,5 - 5,0 m -mv kleiig zand 

 

Bovenstaande bodemopbouw is overgenomen uit een willekeurige boring in het onderzoeksgebied 

(bodemonderzoek 1990). 

 

Stroomrichting van het freatisch grondwater en van het grondwater onder de kleilaag: westelijke richting. 
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2 Conclusie en aanbeveling 
 

Uit het historisch onderzoek is gebleken dat op de locatie mogelijk sprake is van bodemverontreiniging.. 

Tijdens het onderzoek zijn de volgende verdachte deellocaties aangetroffen: 

*  - Baggerdepot klasse 2 

*  - Stalling van vrachtwagens     

*  - 3 gedempte watergangen 

 

De locatie is voor zover bekend niet in gebruik geweest als onderdeel van het productieproces van de 

zoutfabriek Frisia  / Frima. 

 

Op de locatie is voor zover bekend alleen bodemonderzoek uitgevoerd naar het voormalig baggerdepot 

voor klasse 2 specie. Uit de onderzoeksgegevens blijkt dat er sprake is van lichte tot matige verontreiniging 

met zware metalen in de specielaag en een lichte verontreiniging met chroom in het grondwater. 

Het slibdepot is afgedekt met ca. 1,5 meter zand, onder het slibpakket bevindt zich een dunne, slecht 

doorlatende kleilaag, er is blijkens uitgevoerde monitoring geen sprake meer van uitloging naar het 

grondwater.   

 

De drie dempingen binnen het onderzoeksgebied zijn voor zover bekend nog niet onderzocht.  

 

De opdrachtgever is voornemens te bouwen op de locatie, hierbij zal grond worden verzet die mogelijk 

verontreinigd is als gevolg van de aanwezigheid van de dempingen, de stalling van vrachtwagens en het 

slibdepot. 

 

Op grond van het historisch onderzoek wordt aanbevolen om op de locatie de volgende vervolgactie uit te 

voeren: uitvoeren OO naar de verdachte deellocaties, in verband met het voorgenomen grondverzet op de 

locatie. 
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Bijlage 1: Begrippenlijst 
 

Locatiecodering: 

Loc_code: Locatiecode van de provincie zoals opgenomen in Globis (het bodeminformatiesysteem van de 

provincie) 

Clus_id: Clusternummer van de onderzoekslocatie in het Historisch Bodem Bestand (HBB) 

Bio_id: Nummer van de locatie in de locatietabel (BIO_LOC) van het Historisch Bodem Bestand 

  

Gegevens bij verdachte deellocaties: 

UBI-code: De Uniforme Bron Indeling potentieel bodemvervuilende activiteiten (UBI-code) geeft  

aan elke activiteit die mogelijk bodemverontreiniging kan veroorzaken een unieke code 

UBI-omschrijving: Exacte omschrijving van de activiteit die bij de unieke UBI-code hoort, vanuit  

het UBI-model  

Deellocatieomschrijving: Zo exact mogelijke omschrijving van de verdachte deellocatie, ter  

verduidelijking en specificatie van de toegekende UBI-code en –omschrijving en de tekening 

Deellocatie-id: Nummer van verdachte deellocatie op de onderzoekslocatie met vaak een  

verwijzing in tekst en/of tekening 

Klasse: Indeling van 1-8 van het UBI-model, waarbij klasse 1-4 potentieel verontreinigd is, klasse  

5-7 potentieel ernstig, en klasse 8 potentieel spoedeisend 

Start- en eindjaar: Vanuit het archiefonderzoek bekende start- en eindjaar, alleen ingevuld op  

basis van dossierinformatie 

BSB-gegevens: 

BSB: Stichting Bodemsanering in gebruik zijnde Bedrijfsterreinen 

PR3: Het bedrijf heeft een INVO uitgevoerd (inventariserend onderzoek) 

PR4: Het bedrijf heeft een NO uitgevoerd (nader onderzoek) 

Exit-code: Het bedrijf is door de BSB uitgeschreven als deelnemer. Dit kan verschillende oorzaken hebben: 

voldaan aan alle verplichtingen, weigeraar, geen vervolgonderzoek noodzakelijk, etc.  

  

Mogelijke statussen van een locatie: 

Potentieel spoedeisend: Uit de in het historisch onderzoek verzamelde gegevens blijkt dat er mogelijk een 

humaan, ecologisch of verspreidingsrisico is op de locatie. Indien dit in een uit te voeren bodemonderzoek 

bevestigd wordt dienen voor 2015 sanerende maatregelen getroffen te worden. Bij locaties met een humaan risico 

dient dit zelfs voor 2010 te gebeuren.  

Potentieel ernstig, niet spoedeisend: Op een locatie is als gevolg van uitgevoerde activiteiten mogelijk een 

ernstige bodemverontreiniging ontstaan die, indien bevestigd door een bodemonderzoek, op termijn gesaneerd 

dient te worden. Er is echter geen sprake van acute humane, ecologische of verspreidingsrisico’s. Voor 2030, of bij 

de aanpak van de locatie in een ander kader, dient onderzoek uitgevoerd te worden en dienen eventueel 

sanerende maatregelen getroffen te worden. 

Potentieel verontreinigd: Op de locatie is mogelijk als gevolg van uitgevoerde activiteiten bodemverontreiniging 

ontstaan maar deze wordt is niet als potentieel ernstig beoordeeld. Er hoeft daarom in het kader van het 

bodemsaneringstraject geen vervolgactie uitgevoerd te worden. Bij toekomstige bouwactiviteiten of grondverzet 

moet echter wel rekening worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van bodemverontreiniging op de 

locatie.  

Niet verontreinigd: Op basis van de gevonden informatie is er geen sprake geweest van bodembedreigende 

activiteiten op de locatie. Of de bodem op de locatie helemaal vrij is van verontreiniging kan echter alleen met een 

bodemonderzoek worden aangetoond. 
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Bijlage 2: Legenda activiteiten 
 

Id Omschrijving Bedrijfsnaam UBI Start Eind Bodem 

onderzoek 

1 Baggerdepot klasse 2  900015 baggerspeciedepot 

(op land) 

1989  Nee 

2 Parkeerplaats voor 

vrachtwagens 

Frisia Zout BV 632101 

autostallingsbedrijf 

  Nee 

3 Demping  900060 demping (niet 

gespecificeerd) 

1970  Nee 

4 Demping  900060 demping (niet 

gespecificeerd) 

1970  Nee 

5 Demping  900060 demping (niet 

gespecificeerd) 

1970  Nee 

 

UBI Stoffenpakket 

 

Id Omschrijving Stoffenpakket (minimum) bodemonderzoek 

1 Baggerdepot klasse 2 Standaardpakket C2 NEN 5740 

2 Parkeerplaats voor vrachtwagens Standaardpakket A NEN 5740 

3 Demping Standaardpakketten A en B NEN 5740 

4 Demping Standaardpakketten A en B NEN 5740 

5 Demping Standaardpakketten A en B NEN 5740 
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Bijlage 3: Foto’s 
 

. 
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Bijlage 4: Geraadpleegde Dossiers 
 

Vindplaats Dossiernummer 

GA Harlingen -1.777.17/Bodemverontreinigingen/schadelijke stoffen Lange Lijnbaan 15 

GA Harlingen -1.777.17/Slibdepots klasse 2 en 4 Lange Lijnbaan (Industriehaven), dossier 1 

GA Harlingen -1.777.17/Slibdepots klasse 2 en 4 Lange Lijnbaan (Industriehaven), dossier 2 

GA Harlingen -1.777.51/305 map 1 

GA Harlingen -1.777.51/305 map 2 

GA Harlingen -1.777.51/305 map 3 

GA Harlingen -1.777.51/305 map 4 

GA Harlingen -1.777.51/305 map 5 

GA Harlingen -1.777.51/305 map 6 

GA Harlingen -1.777.511/1378 map 1 

GA Harlingen -1.777.511/1378 map 2 

GA Harlingen -1.777.511/1378 map 3 

GA Harlingen -1.777.511/1378 map 4 

GA Harlingen -1.777.511/1378 map 5 

GA Harlingen -1.777.511/1378 map 6 
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 Bijlage 5: Tekening 
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